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WYJAŚNIENIE INSTRUKCJI

Instrukcja opisuje oprogramowanie elektromechanicznych zaworów regulacyjnych typu 3360, 3361, 3363,
3364 i 3365.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa!
Wskazówki bezpieczeństwa i informacje dotyczące używania urządzeń podane są we właściwej instrukcji
obsługi.
▶▶Instrukcje należy dokładnie przeczytać.

1.1

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!
▶▶Nieprzestrzeganie może prowadzić do średnio ciężkich lub lekkich obrażeń.

WSKAZÓWKA!
Ostrzega przed stratami materialnymi!
▶▶Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub maszyny.
Oznacza ważne dodatkowe informacje, wskazówki i zalecenia.

Wskazuje na informacje w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentacjach.
Oznacza informację dotyczącą uniknięcia zagrożenia.
Oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
Oznacza rezultat.
MENUE Oznaczenie tekstów do oprogramowania.

1.2

Definicje pojęć związanych z urządzeniem

W tej instrukcji pojęcie „Urządzenie“ odnosi się do następujących typów urządzeń: 3360, 3361, 3363, 3364,
3365.
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PRZEGLĄD PUNKTÓW MENU

Oprogramowanie dla elektromechanicznego zaworu regulacyjnego podzielone na następujące części:
•• Zakresy konfiguracyjne
Punkty menu danego obszaru konfiguracyjnego przyporządkowane są do zakładek PARAMETRY, KONSERWACJA i DIAGNOSTYKA.
Regulator położenia
PARAMETER

Menus

KONSERWACJA

Menus

DIAGNOSTYKA

Menus

Wejścia/wyjścia
Regulator procesowy
Komunikacja przemysłowa
Wyświetlacz
Ustawienia ogólne
•• Menu kontekstowe
Dostęp do menu kontekstowego można uzyskać na ekranie startowym, w widokach zdefiniowanych przez
użytkownika oraz w obszarach konfiguracyjnych.
Rodzaj i liczba dostępnych punktów podmenu zależna jest od tego, z której strefy następuje dostęp do
menu kontekstowego.

2.1

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Regulator położenia

PARAMETRY dla regulatora położenia
Poziomy 1 i 2

Opis

START-UP

Kreator uruchamiania regulacji położenia.
Niedostępny w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.

X.CONTROL

Patrz opis w rozdziale
„3.1 X.CONTROL – Parametryzacja regulacji położenia“.

DBND

Ustawianie strefy nieczułości (strefa martwa).

ACCELERATION

Ustawianie przyspieszenia.

SAFEPOS

Patrz opis w rozdziale
„3.2 SAFEPOS – Ustawianie pozycji zabezpieczającej i baterii“.

FUNCTION

Wybór pozycji zabezpieczającej.

Position

Ustawianie pozycji zabezpieczającej zdefiniowanej przez użytkownika.

ENERGY-PACK

Funkcje baterii. Patrz rozdział „3.2.3 ENERGY-PACK – Funkcje baterii“ auf
Seite 34.
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PARAMETRY dla regulatora położenia
Poziomy 1 i 2

Opis

DIAPHRAGM

Patrz opis w rozdziale „3.3 DIAPHRAGM – Ustawienia zaworu membranowego“ auf Seite 38. Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach
membranowych.

Cutoff force

Ustawianie siły szczelnego zamknięcia.

Additional force

Ustawianie wzmocnienia siły szczelnego zamknięcia.

Maximum force

Ustawianie maksymalnej siły szczelnego zamknięcia.

M.Q.0.TUNE

Ustawianie parametrów funkcji M.Q0.TUNE.

M.CLEAN

Ustawianie czasu trwania okresu dla funkcji czyszczenia.

DIP.SWITCH

Wyświetlanie konfiguracji przełącznika DIP.
Funkcja dostępna tylko w programie komputerowym Bürkert Communicator
oraz w urządzeniach bez modułu wyświetlacza.
Odnośniki do szczegółowego opisu punktów podmenu znajdują się w
głównych punktach menu o tej samej nazwie, które poniżej wymienione są
na poziomie 1.

DIR.CMD

Wyświetlanie pozycji przełącznika DIP. Kierunek działania między sygnałem
wejściowym i pozycją zadaną.

CHARACT

Wyświetlanie pozycji przełącznika DIP. Cecha korygująca aktywowana/
dezaktywowana.

CUTOFF

Wyświetlanie pozycji przełącznika DIP. Funkcja szczelnego zamknięcia
aktywowana/dezaktywowana.

MANUAL MODE

Wyświetlanie pozycji przełącznika DIP. Ręczny stan roboczy aktywowany/
dezaktywowany.

ADD.FUNCTION

Patrz opis w rozdziale „3.4 ADD.FUNCTION – Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji dodatkowych“.
Odnośniki do szczegółowego opisu punktów podmenu znajdują się w
głównych punktach menu o tej samej nazwie, które poniżej wymienione są
na poziomie 1.

CHARACT

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Cecha korygująca.

CUTOFF

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Funkcja szczelnego
zamknięcia.

DIR.CMD

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Zmiana kierunku działania.

SPLTRNG

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Podział zakresu sygnałowego.

X.LIMIT

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Ograniczenie mechanicznego
zakresu skoku.

X.TIME

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dodatkowej: Ograniczenie prędkości
ustawiania.
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PARAMETRY dla regulatora położenia
Poziomy 1 i 2

Opis

CHARACT

Patrz opis w rozdziale „3.5 CHARACT – Konfiguracja cechy korygującej“.

TYPE

Wybranie cechy korygującej: liniowa, procentowa lub zdefiniowana przez
użytkownika.

TABLE DATA

Programowanie cechy korygującej zdefiniowanej przez użytkownika.
Patrz opis w rozdziale „3.6 CUTOFF – Konfigurowanie funkcji szczelnego
zamknięcia“.

CUTOFF
CUTOFF.type

Wybór źródła dla sygnału wejściowego funkcji szczelnego zamknięcia.

Lower Limit

Określanie dolnej wartości granicznej dla funkcji szczelnego zamknięcia.

Upper Limit

Określanie górnej wartości granicznej dla funkcji szczelnego zamknięcia.

DIR.DMD

Patrz opis w rozdziale„3.7 DIR.CMD – Zmiana kierunku działania sygnału
standardowego dla pozycji zaworu“.

SPLTRNG

Patrz opis w rozdziale „3.8 SPLTRNG – Podział zakresu sygnału (Split
range)“.

X.LIMIT

Patrz opis w rozdziale „3.9 X.LIMIT – Mechaniczne ograniczenie skoku“.

X.TIME

Patrz opis w rozdziale „3.10 X.TIME – Ograniczenie czasu nastawiania“.

Tabela 1:

Punkty menu – PARAMETRY dla regulatora położenia

KONSERWACJA dla regulatora położenia
Poziomy 1 i 2

Opis

CALIBRATION

Patrz opis w rozdziale „3.11 KONSERWACJA – Uruchomienie i konserwacja regulatora położenia“.

X.TUNE

Automatyczne dopasowanie regulacji położenia dla zaworów gniazdowych.

M.Q.0.TUNE

Automatyczne dopasowanie regulacji położenia dla zaworów
membranowych.

M.CLEAN

Funkcja czyszczenia dla zaworów membranowych.

M.SERVICE

Uruchomienie armatury membranowej.

Tabela 2:

Punkty menu – KONSERWACJA dla regulatora położenia
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DIAGNOSTYKA dla regulatora położenia
Poziomy 1, 2 i 3

Opis

SYSTEM.VALUES

Przegląd specjalnych wartości systemowych.

Operation time

Wyświetlanie całego czasu działania urządzenia.

Travel accumulator

Wyświetlanie całej, pokonanej przez wrzeciono drogi.

Direction change

Wyświetlanie całkowitej liczby zmian kierunku.

Device temperature

Wyświetlanie aktualnej temperatury urządzenia.

Highest temperature

Wyświetlanie maksymalnej temperatury, jaką dotychczas zmierzono.

Lowest temperature

Wyświetlanie najniższej temperatury, jaką dotychczas zmierzono.

HISTOGRAM.POS

Histogram gęstości czasu przebywania przez cały czas działania
urządzenia.

HISTOGRAM.SPAN

Histogram rozpiętości ruchu przez cały czas działania urządzenia.

HISTOGRAM.DTEMP

Histogram temperatury urządzenia przez cały czas działania urządzenia.

ENERGY-PACK

Diagnostyka baterii. Patrz opis w rozdziale „3.2.3.2. Ustawienie opcji DIAGNOSTYKA – ENERGY-PACK“.
Menu wyświetlane jest wyłącznie przy aktywowanej baterii.

State of health

Wyświetlaniu stanu zdrowia (SOH, state of health) baterii.

NAMUR-State

Wybieranie statusu urządzenia na wypadek awarii baterii.
Możliwość ustawienia tylko w przypadku ustawienia natychmiastowego
startu dla zachowania się napędu przy ponownym uruchomieniu (ustawienie w polu PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK →
FUNCTION → Immediate control).

Error

W razie awarii baterii wysyłany jest komunikat dotyczący stanu „Error“.
Urządzenie przemieszcza się do pozycji zabezpieczającej i może pracować
dalej pod warunkiem wymiany baterii.

Out of specification

W razie awarii baterii wysyłany jest komunikat dotyczący stanu „Out of
specification“.
Urządzenie może pracować dalej pomimo awarii baterii.

USER.DIAGNOSIS
MSG.CONFIG

Konfiguracja funkcji diagnostyki zdefiniowanych przez użytkownika.
Konfiguracja komunikatów dla funkcji diagnostyki zdefiniowanych przez
użytkownika.

Acknowledge

Ustawianie potwierdzenia dla komunikatów diagnostycznych: potrzebne
lub niepotrzebne.

Logbook

Wybieranie funkcji diagnostycznych, dla których komunikaty wpisywane są
do książki logowania.
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DIAGNOSTYKA dla regulatora położenia
Poziomy 1, 2 i 3
NAMUR-Type

Opis
Określanie statusu Namur dla funkcji diagnostycznych.
W tym menu ustawiane są sygnały statusu, wg NAMUR NE 107, dla komunikatów funkcji diagnostycznych.
Sygnały statusu posiadają różne priorytety.
Jeżeli jest kilka komunikatów diagnostycznych z różnymi sygnałami
statusu, wyświetlany jest sygnał dla komunikatu z najwyższym priorytetem.
Priorytet sygnału statusu:
Priorytet

1

2

Kolor sygnału czerwony

3

pomarańczowy żółty

4
niebieski

Symbol

Znaczenie

ADD.DIAGNOSE

Awaria, błąd
lub usterka

Kontrola
działania

Poza
specyfikacją

Konieczność
przeprowadzenia konserwacji

Aktywowanie lub dezaktywowanie funkcji diagnostycznych.
Istnieje możliwość aktywowania następujących funkcji diagnostycznych:
SERVCE.TIME

Interwał konserwacji: Czas działania.

TRAVEL.ACCU

Interwał konserwacji: droga pokonana przez wrzeciono.

CYCLE.COUNTER

Interwał konserwacji: Ilość zmian kierunku.

POS.MONITOR

Monitorowanie pozycji regulatora położenia przy
stałej pozycji zadanej.

PV.MONITOR

Monitorowanie rzeczywistej wartości procesowej
przy stałej pozycji zadanej.

HISTOGRAM.POS

Histogram gęstości czasu przebywania.

HISTOGRAM.SPAN Histogram rozpiętości ruchu.
Po aktywowaniu funkcji diagnostycznej jest ona przyjmowana do
menu jako punkt menu USER.DIAGNOSE i tam można ją ustawiać.
SERVICE.TIME

Diagnostyka i interwał czasu działania.
Wielkość fizyczna: Czas1).
Czas działania jest czasem, w którym urządzenie jest włączone. Przy osiągnięciu przez czas działania limitu czasowego wyznaczonego interwału
wysyłany jest komunikat.

Operation time

Wyświetlanie całego czasu działania urządzenia.

Interval

Ustawianie interwału konserwacji2).

Next message

Wyświetlanie czasu działania, jaki pozostał do następnego komunikatu.
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DIAGNOSTYKA dla regulatora położenia
Poziomy 1, 2 i 3
TRAVEL.ACCU

Opis
Diagnostyka i interwał konserwacji drogi pokonanej przez wrzeciono.
Wielkość fizyczna: Długość1).
Droga pokonana przez wrzeciono jest drogą, jaką wykonuje wrzeciono
napędu.
Interwał konserwacji odnosi się do zsumowanej drogi wrzeciona. Jeżeli
wrzeciono pokona wyznaczoną drogę interwału, wysyłany jest komunikat.

Travel accumulator

Wyświetlanie całej, pokonanej przez wrzeciono urządzenia drogi.

Interval

Ustawianie interwału konserwacji2).

Next message

Wyświetlanie drogi pokonywanej przez wrzeciono, jaka pozostała do
następnego komunikatu.

CYCLE.COUNTER

Diagnostyka i interwał konserwacji dla liczby zmian kierunku.
Zmiana kierunku odnosi się do napędu.
Przy osiągnięciu liczby zmian kierunku dla wyznaczonego interwału
wysyłany jest komunikat.

Direction Change

Wyświetlanie całkowitej liczby zmian kierunku przez urządzenie.

Interval

Ustawianie interwału konserwacji2).

Next message

Wyświetlanie zmian kierunku, jakie pozostały do następnego komunikatu.

POS.MONITOR

Monitorowanie pozycji regulatora położenia przy stałej pozycji zadanej.
Patrz opis w rozdziale „3.12.1 POS.MONITOR – Kontrola pozycji regulatora
położenia“ auf Seite 52.

Tolerance band

Ustawianie pasma tolerancji dla dozwolonego odchylenia regulacyjnego.
Wartości podawane w procentach.

Compensation time

Ustawianie maksymalnego czasu1), w jakim musi być osiągnięty stan
trwania, po tym włącza się monitorowanie pozycji regulatora położenia.

PV.MONITOR

Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Menu do monitorowania rzeczywistej wartości procesowej przy stałej wartości zadanej.
Monitorowanie przez PV.MONITOR stosuje tę samą zasadę, jaka
opisana została w przypadku menu POS.MONITOR.
Różnica do D POS.MONITOR polega na tym, że tutaj monitorowana jest
wartość rzeczywista regulacji procesu, a nie pozycja rzeczywista.

Tolerance band

Ustawianie pasma tolerancji dla dozwolonego odchylenia regulacyjnego.
Wyświetlana wielkość fizyczna1) jest zależna od regulowanej wielkości
procesu, która podana jest w menu UNIT
(zakres konfiguracji Process controller → Parameter).
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DIAGNOSTYKA dla regulatora położenia
Poziomy 1, 2 i 3
Compensation time

HISTOGRAMM

Opis
Ustawianie maksymalnego czasu1), w jakim musi być osiągnięty
stan trwania, po tym włącza się monitorowanie rzeczywistej wartości
procesowej.
Konfigurowanie menu do tworzenia histogramów.

Start | Stop

Start i kończenie zapisywania histogramów.

Clear

Resetowanie histogramów.

HISTOGRAM.POS

Wyświetlanie histogramu gęstości czasu przebywania.

Operation time

Wyświetlanie czasu pracy1) dla histogramu gęstości czasu przebywania.

Travel accumulator

Wyświetlanie pokonanej drogi1) dla histogramu gęstości czasu
przebywania.

HISTOGRAM.SPAN

Wyświetlanie histogramu dla rozpiętości ruchu.

Operation time

Wyświetlanie czasu pracy1) dla histogramu rozpiętości ruchu.

Direction change

Wyświetlanie liczby zmian kierunku dla histogramu rozpiętości ruchu.

1)	Wyświetlaną

jednostkę fizyczną można zmieniać w programie komputerowym Bürkert Communicator:

W celu zmiany jednostki fizycznej kliknąć kwadratowy symbol nad wyświetlaną wartością.
W otwartym oknie dialogowym wybrać jednostkę fizyczną.
2)	Po

upłynięciu interwału zmienia się wyświetlany status urządzenia i wysyłany jest komunikat. Wydawanie komunikatu i wyświetlany status urządzenia można konfigurować w menu MSG.CONFIG.

Tabela 3:

Punkty menu – Diagnostyka dla regulatora położenia
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Przegląd punktów menu

2.2

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Wejścia/wyjścia

PARAMETRY dla wejść/wyjść
Poziomy 1 i 2

Opis

CMD

Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora położenia.
Parametryzacja wartości zadanej położenia.

CMD.source

Wybieranie źródła sygnału dla wyboru wartości zadanej regulatora położenia:
Analog, büS, Manual.
W urządzeniach z opcją bramy sieciowej jako źródło sygnału dostępny jest
büS, Manual i Fieldbus.

ANALOG.type

Wybieranie sygnału standardowego dla wyboru wartości zadanej regulatora
położenia: 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA.
Menu jest dostępne tylko, kiedy w menu CMD.source wybrano źródło sygnału
Analog.

Signal loss detection Aktywowanie rozpoznawania przerwania sygnału dla wartości zadanej regulatora położenia.
Określanie komunikatu statusu przy przerwaniu sygnału: Poza specyfikacją lub błąd.
Menu dostępne jest tylko przy następującej parametryzacji:
W menu CMD.source wybranie źródła sygnału Analog.
W menu CMD.type wybranie sygnału standardowego 4-20 mA.
CMD.manual

CMD / SP

Ręczne wyznaczanie wartości zadanej położenia.
Menu dostępne jest tylko w przypadku, kiedy w menu CMD.source wybrano
źródło sygnału Manual.
Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Parametryzacja wartości procesowych.

SP.source

Wybieranie źródła sygnału dla wyboru wartości zadanej regulatora procesu:
Analog, büS, Manual.
W urządzeniach z opcją bramy sieciowej jako źródło sygnału dostępny jest
Manual i Fieldbus.

CMD.source

Wybieranie źródła sygnału dla wyboru wartości zadanej regulatora położenia:
Analog, büS, Manual.
W urządzeniach z opcją bramy sieciowej jako źródło sygnału dostępny jest
Manual i Fieldbus.

ANALOG.type

Wybieranie sygnału standardowego dla wyboru wartości zadanej: 0-5 V,
0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA.
Menu dostępne jest tylko w przypadku, kiedy w menu SP.source /
CMD.source wybrano źródło sygnału Analog.

Signal loss detection Aktywowanie rozpoznawania przerwania sygnału dla wartości zadanej regulatora procesu.
Określanie komunikatu statusu przy przerwaniu sygnału: Poza specyfikacją lub błąd.
Menu dostępne jest tylko przy następującej parametryzacji:
W menu SP.source / CMD.source wybranie źródła sygnału Analog.
W menu CMD.type wybranie sygnału standardowego 4-20 mA.
14
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Przegląd punktów menu

PARAMETRY dla wejść/wyjść
Poziomy 1 i 2

Opis

SP.scale

Skalowanie wartości zadanej procesu.
Przy skalowaniu wartości dla dolnej i górnej wartości zadanej procesu przyporządkowywane są dane wartości prądu lub napięcia sygnału standardowego.

SP.manual

Ręczne wyznaczanie wartości zadanej procesu.
Menu dostępne jest tylko w przypadku, kiedy w menu SP.source wybrano
źródło sygnału Manual.

PV

Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Patrz rozdział „4.1 PV – Parametryzacja rzeczywistej wartości procesowej“ auf
Seite 53.

PV.source

Wybieranie źródła sygnału dla wyboru rzeczywistej wartości regulatora
procesu: Analog, büS.

ANALOG.type

Wybieranie typu sygnału rzeczywistej wartości procesowej: 4-20 mA, częstotliwość, PT 100.
Menu jest dostępne tylko w przypadku, kiedy w menu PV.source wybrano
źródło sygnału Analog.

K-Factor

Ustawianie współczynnika K.
Menu dostępne jest tylko przy następującej parametryzacji:
W menu PV.source wybranie źródła sygnału Analog.
W menu ANALOG.type wybranie typu sygnału Frequency.

PV.scale

Skalowanie rzeczywistej wartości procesowej.
Menu dostępne jest tylko przy następującej parametryzacji:
W menu PV.source wybranie źródła sygnału Analog..
W menu ANALOG.type wybranie typu sygnału 4-20 mA.

Signal loss detection Aktywowanie rozpoznawania przerwania sygnału dla rzeczywistej wartości
procesowej.
Określanie komunikatu statusu przy przerwaniu sygnału: Poza specyfikacją lub
błąd.
Menu dostępne jest tylko przy następującej parametryzacji:
W menu PV.source wybranie źródła sygnału Analog.
W menu ANALOG.type wybranie sygnału standardowego 4-20 mA.
Tabela 4:

Punkty menu – PARAMETRY dla wejść/wyjść, Menu główne SP, CMD
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PARAMETRY dla wejść/wyjść
Poziomy 1, 2 i 3

Opis

ADDITIONAL IOs

Konfiguracja wejść i wyjść sygnałów.

DIGITAL IN

Konfiguracja wejścia cyfrowego.

X.CO/P.CO.source

Określanie źródła sygnału dla przełączenia Regulacja położenia / Regulacja
procesu.

EXT.ERROR.source

Określanie źródła sygnału dla błędu zewnętrznego.

M.CLEAN.source

Określanie źródła sygnału dla funkcji czyszczenia M.CLEAN w przypadku
zaworów membranowych.

EXT-ERROR.para

Zachowanie się zaworu regulacyjnego w przypadku pojawienia się
zewnętrznego błędu:
SAFEPOS Napęd przemieszcza się do ustawionej pozycji
zabezpieczającej.
Stop Napęd zatrzymuje się.

DIGITAL.type

Wybieranie cyfrowego typu sygnału.
Dla sygnału można wybierać funkcje przełączania Normally open (NO) i
Normally closed (NC).
Menu jest dostępne tylko w przypadku, kiedy w menu DIGITAL IN dla
jednej z poniższych funkcji wybrano cyfrowe źródło sygnału:
– Błąd zewnętrzny EXT-ERROR.source lub
– Funkcja czyszczenia M.CLEAN.source.

DIGITAL OUT 1 i

Patrz opis „4.2 DIGITAL OUT – Konfiguracja wyjść cyfrowych“.

DIGITAL OUT 2
SOURCE

Źródło sygnału dla wyjścia cyfrowego: Wybrać Internal lub büS.

FUNCTION

Określanie funkcji dla cyfrowego wyjścia.

DIGITAL.type

Określanie stanu załączenia dla cyfrowego wyjścia.

ANALOG OUT

Dostępny tylko w urządzeniach z opcją wyjścia analogowego.
Konfiguracja dodatkowego wyjścia analogowego.
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SIGNAL

Wybieranie sygnału wejściowego dla wejścia analogowego:
– Wartość zadana położenia CMD
– Wartość rzeczywista położenia POS
– Wartość zadana procesu SP
– Rzeczywista wartość procesowa PV (SP i PV tylko w urządzeniach z
funkcją regulatora procesowego)
– büS Sygnał wejściowy wyznaczany jest przez sieć büS.

ANALOG.type

Wybieranie sygnału standardowego dla dodatkowego analogowego
wyjścia: 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA.

SCALE

Skalowanie sygnału wejściowego dodatkowego wyjścia analogowego.

Tabela 5:

Punkty menu – PARAMETRY dla wejść/wyjść, Menu główne ADDITIONAL IOs

polski

Typ 336x
Przegląd punktów menu

KONSERWACJA dla wejść/wyjść
Poziomy 1 i 2

Opis

CALIBRATION

Menu do kalibracji sygnału dla wartości zadanej i wartości rzeczywistej, opcjonalnego dodatkowego wyjścia analogowego oraz dla analogowych wejść 1 i 2.
Kalibracja wartości zadanej położenia dla urządzeń z funkcją regulatora
położenia.

CMD

Menu dostępne jest wyłącznie w przypadku, kiedy jako źródło dla sygnału
wejściowego wybrano analogowe wejście.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → CMD.source → Analog.
W celu kalibracji wyświetlany jest typ sygnału, który wybrano jako sygnał
standardowy dla sygnału wejściowego.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → CMD → ANALOG.type.
SP I CMD

Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Kalibracja wartości zadanej procesu (SP) lub wartości zadanej położenia (CMD).
Menu dostępne jest wyłącznie w przypadku, kiedy jako źródło dla sygnału
wejściowego wybrano analogowe wejście.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → SP.source lub
CMD.source → Analog.
W celu kalibracji wyświetlany jest typ sygnału, który wybrano jako sygnał
standardowy dla sygnału wejściowego.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → SP I CMD → ANALOG.type.

PV

Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Kalibracja rzeczywistej wartości procesowej (PV).
Menu dostępne jest wyłącznie w przypadku, kiedy jako źródło dla sygnału
wejściowego wybrano analogowe wejście.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Wejście / wyjście → PV.source → Analog.
W celu kalibracji wyświetlany jest typ sygnału, który wybrano jako sygnał
standardowy dla sygnału wejściowego.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → PV → ANALOG.type.

ANALOG OUT

Dostępny tylko w urządzeniach z opcją wyjścia analogowego.
Kalibracja wyjścia analogowego.
W celu kalibracji wyświetlany jest typ sygnału, który wybrano jako sygnał
standardowy dla wyjścia analogowego.
Jest to zależne od następującego ustawienia:
obszar konfiguracyjny Inputs / Outputs → ANALOG OUT → ANALOG.type.

CALIBRATION RESET Przywracanie wartości kalibracji do ustawienia fabrycznego.
Tabela 6:

Punkty menu – KONSERWACJA dla wejść/wyjść
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2.3

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Regulator procesowy
Obszar konfiguracyjny Regulator procesowy dostępny jest tylko w urządzeniach z funkcją regulatora
procesowego.

PARAMETRY dla regulatora procesowego
Poziomy 1 i 2

Opis

START-UP

Kreator uruchamiania regulacji procesu.

PID.PARAMETER

Patrz opis w rozdziale „5.1 PID-PARAMATER – Parametryzacja regulatora
procesowego“ auf Seite 57.

DBND

Ustawianie strefy nieczułości (strefy martwe) regulatora procesowego.

KP

Ustawianie części proporcjonalnej (część P regulatora PID).

TN

Ustawianie czasu resetowania (część I regulatora PID).

TV

Ustawianie czasu wyprzedzania (część D regulatora PID).

XO

Ustawianie punktu roboczego.
Wybieranie wielkości fizycznej dla wielkości procesowej.

UNIT

Dostępność wielkości fizycznych zależna jest od tego, jaki typ sygnału
i jakie źródło sygnału przyporządkowano rzeczywistej wartości procesowej.
Punkty menu do parametryzacji rzeczywistej wartości procesowej znajdują
się w obszarze konfiguracyjnym → Inputs / Outputs → PV.
P.CO Unit PLC

Wybieranie jednostki fizycznej regulacji procesu dla SPS.

SP.SLOPE

Patrz opis w rozdziale „5.2 SP.SLOPE – Ustawianie współczynnika wzrostu
na jednostkę czasu“ auf Seite 59.

SP.SLOPE on/off

Aktywowanie lub dezaktywowanie menu dla ustawiania współczynnika
wzrostu.

Rise

Ustawianie współczynnika wzrostu dla ruchu do góry.

Fall

Ustawianie współczynnika wzrostu dla ruchu w dół.

SP.Filter

Wybieranie filtra dla wartości zadanej procesu.
Dla filtrowania wartości zadanej procesu dostępne są stopnie od 0 do 9.
Stopień 0: najmniejszy wpływ / brak wpływu na filtrowanie.
Stopień 9: największy wpływ na filtrowanie.

PV.Filter

Wybieranie filtra dla rzeczywistej wartości procesowej.
Dla filtrowania rzeczywistej wartości procesowej dostępne są stopnie od 0
do 9.
Stopień 0: najmniejszy wpływ / brak wpływu na filtrowanie.
Stopień 9: największy wpływ na filtrowanie.

Tabela 7:

Punkty menu – PARAMETRY dla regulatora procesowego
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KONSERWACJA dla regulatora procesowego
Poziomy 1 i 2

Opis

CALIBRATION

Menu dla kalibracji regulacji procesu.

P.TUNE

Automatyczna kalibracja regulatora PID.
Przy wykonywaniu funkcji obliczane są automatycznie parametry dla części
P, części I i części D regulatora PID oraz są one przenoszone do odpowiednich punktów menu (KP, TN, TV).
Punkty menu KP, TN, TV znajdują się w obszarze konfiguracyjnym
Process controller → PARAMETER → PID.PARAMETER i tam można
jest w razie potrzeby dokładnie ustawiać.
Wyjaśnienie do regulatora PID:
Zawory regulacyjne z funkcją regulatora procesowego wyposażone są w
zintegrowany regulator procesowy PID. Poprzez podłączenie odpowiedniego czujnika można sterować dowolną wielkością procesową,np. przepływem, temperaturą, ciśnieniem itd.
Aby uzyskać dobre zachowanie kontrolne, regulator PID należy dopasować
do właściwości procesu (system regulacji). To zadanie wymaga doświadczenia w zakresie techniki regulacji oraz odpowiednich przyrządów pomiarowych i jest czasochłonne.
Zintegrowany w regulatorze procesowym regulator PID można automatycznie parametryzować przy pomocy funkcji P.TUNE.

P.LIN

Automatyczna linearyzacja charakterystyki procesu.
Linearyzacja charakterystyki procesu jest konieczna wyłącznie w
przypadku, kiedy charakterystyka procesu wyraźnie odbiega od liniowej.
Linearyzacja z użyciem funkcji P.LIN zajmuje więcej czasu w przypadku
powolnych procesów.
Wskazówka: Charakterystyka wpisywana jest do Table Date dla Charact.

Tabela 8:

Punkty menu – KONSERWACJA dla regulatora procesowego
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2.4

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Komunikacja przemysłowa
Obszar konfiguracyjny Komunikacja przemysłowa dostępne jest tylko w urządzeniach z opcją bramy
sieciowej.

PARAMETRY dla komunikacji przemysłowej
Poziomy 1 i 2

Opis

Protocol

Wybieranie protokołu dla komunikacji.
Dostępne opcje: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP.

DNS compatible name

Ustawianie nazwy kompatybilnej z DNS.
Menu dostępne jest tylko w przypadku PROFINET.

MAC address

Wyświetlanie adresu MAC.

StaticIP address

Ustawianie adresu IP.

Network mask

Ustawianie maski sieciowej.

Default gateway

Ustawianie standardowej bramy sieciowej.

Temporary IP address

Ustawianie czasowego adresu IP.

Unit conversion

Ustawianie jednostek fizycznych.

Advanced settings

Menu dla ustawień rozszerzonych.

IP settings

Ustawienia dla EtherNet/IP.
Menu dostępne jest tylko w przypadku EtherNet/IP.

Internal cycle time

Ustawianie wewnętrznego czasu cyklu.

Communication Timeout

Ustawianie:
– ograniczenia czasowego (przedział czasowy przed przerwaniem operacji z powodu błędu).
– przekroczenia limitu czasu (przedział czasowy do momentu
samoczynnego aktywowania błędu w przypadku błędnej
operacji).

Control Mode

Ustawianie warunków startowych.

Control Word

Ustawianie akcji do czasu działania.

Edit hide objects

Edycja ukrytych wartości.

Reset hide objects

Resetowanie ukrytych wartości.

Protocol firmware update

Wyświetlanie protokołu do aktualizacji oprogramowania
sprzętowego.

Reset device

Resetowanie urządzeń.
Dostępne opcje:
Restart
Hardware reset of industrial communication
Restore XML data
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Tabela 9:

Punkty menu – PARAMETRY dla komunikacji przemysłowej

polski

Typ 336x
Przegląd punktów menu

KONSERWACJA dla komunikacji przemysłowej
Poziomy 1 i 2

Opis

Version numbers

Wyświetlanie dot. stosu komunikacyjnego.
Wyświetlane są:
Stack Name
Stack Version
Stack Build
Stack Revision
Stack Date
ICom Version

Tabela 10:

Punkty menu – KONSERWACJA dla komunikacji przemysłowej

DIAGNOSTYKA dla komunikacji przemysłowej
Poziomy 1 i 2

Opis

Protocol

Wyświetlanie protokołu.

Connections to PLC

Ustawianie połączenia z SPS.

Communications status

Wyświetlanie statusu komunikacji.

Advanced

Inne informacje.

Last status code
Tabela 11:

Wyświetlanie ostatniego kodu statusu.

Punkty menu – DIAGNOSTYKA dla komunikacji przemysłowej
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2.5

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Wyświetlacz
Obszar konfiguracyjny Wyświetlacz dostępny jest tylko w urządzeniach z wyświetlaczem (opcja).

PARAMETRY dla wyświetlacza
Poziomy 1 i 2

Opis

Brightness

Ustawianie poziomu jasności dla wyświetlacza urządzenia.

Contrast

Ustawianie kontrastu dla wyświetlacza urządzenia.

Screen saver

Ustawianie wygaszacza ekranu dla wyświetlacza urządzenia.

Waite time

Ustawianie czasu oczekiwania między obsługą i aktywacją wygaszacza
ekranu dla wyświetlacza urządzenia.
Ustawienie fabryczne: 1 minuta.

Brightness
Tabela 12:

Ustawianie jasności wygaszacza ekranu dla wyświetlacza urządzenia.

Punkty menu – PARAMETRY dla wyświetlacza

DIAGNOSTYKA dla wyświetlacza
Poziomy 1 i 2

Opis

Temperature
Device temperature
Tabela 13:

Wyświetlanie temperatury czujnika temperatury umieszczonego wewnątrz
wyświetlacza.

Punkty menu – DIAGNOSTYKA dla wyświetlacza

KONSERWACJA dla wyświetlacza
Poziomy 1 i 2

Opis

Version numbers

Wyświetlanie numerów wersji wyświetlacza urządzenia.

Software version

Wyświetlanie wersji oprogramowania wyświetlacza urządzenia.

Hardware version

Wyświetlanie wersji sprzętowej wyświetlacza urządzenia.

Ident. number

Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego wyświetlacza urządzenia.

Software ident. number

Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego oprogramowania dla wyświetlacza
urządzenia.

Serial number

Wyświetlanie numeru seryjnego wyświetlacza urządzenia.

Tabela 14:

Punkty menu – KONSERWACJA dla wyświetlacza
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2.6

Punkty menu w obszarze konfiguracyjnym
Ustawienia ogólne

PARAMETRY dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1, 2 i 3

Opis

Status LED

Patrz opis w rozdziale „6.1 Dioda stanu – Ustawianie diod do informowania
o stanach pracy urządzenia“ auf Seite 60.

Mode

Ustawianie trybu LED do wyświetlania stanów urządzenia.
Można wybierać następujące tryby LED:
•• Tryb NAMUR
•• Tryb zaworu
•• Tryb zaworu + ostrzeżenia
•• Dioda LED wyłączona.

Valve open

Wybór diody LED dla wyświetlania stanu urządzenia „Zawór otwarty“.
Dostępny jest kolor żółty i zielony.
Menu jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Valve mode lub
Valve mode + warnings.

Valve closed

Wybór diody LED dla wyświetlania stanu urządzenia „Zawór otwarty“.
Dostępny jest kolor żółty i zielony.
Menu jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Valve mode lub
Valve mode + warnings.
Parametryzacja urządzenia jako uczestnika büS.

büS
Displayed name

Przydzielana jest nazwa, pod którą będzie wyświetlane urządzenie.

Location

Podanie miejsca, które będzie wyświetlane dla urządzenia.

Description

Okna do wpisywania można używać do opisu urządzenia lub do dodatkowych informacji dotyczących urządzenia.
Wpisanie nie jest wymagane.

Advanced
Unique device name

Inne ustawienia dla urządzenia jako uczestnika sieci.
Przyporządkowanie numeru identyfikacyjnego dla komunikacji w sieci.
W przypadku zmiany numeru identyfikacyjnego komunikacji przyporządkowane partnerstwo do innego uczestnika ulega wykasowaniu.

Baud rate

Ustawianie współczynnika transferu danych dla urządzenia dla urządzenia
jako uczestnika büS lub uczestnika CANopen.

büS address

Przydzielenie adresu, pod którym urządzenie prowadzone jest jako
uczestnik büS lub uczestnik CANopen.

Bus mode

Wybór protokołu komunikacji CANopen lub büS.
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PARAMETRY dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1, 2 i 3
CANopen status

Opis
Określanie stanu komunikacji dla urządzenia:
Pre-operational: Z uczestnikiem można komunikować się za pośrednictwem SDO. Komunikacja PDO nie jest możliwa.
Operational: Uczestnik może samodzielnie wysyłać i odbierać dane
procesowe.
Menu jest dostępne wyłącznie przy wybraniu protokołu komunikacji
CANopen.

Deallocation delay
Alarm limits

Czas straty partnera do momentu wykasowania jego konfiguracji.
Wyświetlanie i ustawianie wartości granicznych, przy których przekroczeniu w górę lub w dół urządzenie wysyła komunikat błędu lub ostrzeżenie.
Wartości graniczne dla wydawania komunikatu błędu można tylko
czytać, nie można jej ustawiać.

Supply voltage

Wyświetlanie i ustawianie wartości granicznych dla napięcia zasilającego.

Error high

Wyświetlanie wartości granicznej dla napięcia zasilającego, przy której
przekroczeniu w górę, urządzenie wysyła komunikat błędu. Pamiętać o
histerezie!

Error low

Wyświetlanie wartości granicznej dla napięcia zasilającego, przy której
przekroczeniu w dół, urządzenie wysyła komunikat błędu. Pamiętać o
histerezie!

Warning high

Ustawianie wartości granicznej dla napięcia zasilającego, przy której przekroczeniu w górę, urządzenie wysyła ostrzeżenie. Pamiętać o histerezie!

Warning low

Wyświetlanie wartości granicznej dla napięcia zasilającego, przy której
przekroczeniu w dół, urządzenie wysyła ostrzeżenie. Pamiętać o histerezie!

Hysteresis

Ustawianie histerezy dla wartości granicznych napięcia zasilającego.
Histerezę przyporządkowuje się po środku wartości granicznej.
Przykład:
Warning high		 26 V
Hysteresis			 0,4 V
Ostrzeżenie wysyłane jest przy napięciu zasilającym > 26,2 V i ponownie
jest ono anulowane przy napięciu zasilającym < 25,8 V.

Device temperature

Wyświetlanie i ustawianie wartości granicznych dla temperatury
urządzenia.

Error high

Wyświetlanie wartości granicznej dla temperatury urządzenia, przy której
przekroczeniu w górę, urządzenie wysyła komunikat błędu. Pamiętać o
histerezie!

Error low

Wyświetlanie wartości granicznej dla temperatury urządzenia, przy której
przekroczeniu w dół, urządzenie wysyła komunikat błędu. Pamiętać o
histerezie!
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PARAMETRY dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1, 2 i 3

Opis

Warning high

Ustawianie wartości granicznej dla temperatury urządzenia, przy której
przekroczeniu w górę, urządzenie wysyła ostrzeżenie. Pamiętać o
histerezie!

Warning low

Wyświetlanie wartości granicznej dla temperatury urządzenia, przy której
przekroczeniu w dół, urządzenie wysyła ostrzeżenie. Pamiętać o histerezie!

Hysteresis

Ustawianie histerezy dla wartości granicznych temperatury urządzenia.
Histerezę przyporządkowuje się po środku wartości granicznej.
Przykład:
Warning high		 80 °C
Hysteresis			 4 °C
Ostrzeżenie wysyłane jest przy temperaturze urządzenia > 82°C i ponownie
jest ono anulowane przy temperaturze urządzenia < 78 °C.

Quick start

Menu do pierwszego uruchomienia wyświetlacza, do ustawienia języka i
systemu jednostek.
Menu otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu
wyświetlacza. Dokonane ustawienie oznaczone jest haczykiem.
To menu nie jest dostępne w programie komputerowym Bürkert
Communicator.

Display

Ustawianie wyświetlacza dla pierwszego uruchomienia.
Wybór języka: angielski, niemiecki, francuski.
Wybór układu jednostek: metryczny, imperialny, anglo-amerykański (U.S.).

Diagnostics
Active

Menu do aktywacji i dezaktywacji funkcji diagnostyki.
Funkcja diagnostyki aktywowana:
•• Status urządzenia i pozycje zaworu wyświetlane są w zależności od ustawionego trybu LED na pierścieniu LED.
•• Komunikaty błędów wpisywane są do dziennika.
Ustawianie trybu LED: patrz rozdział „6.1 Dioda stanu – Ustawianie diod do
informowania o stanach pracy urządzenia“ auf Seite 60

Inactive

Funkcja diagnostyki dezaktywowana:
•• Brak wyświetlania statusu urządzenia na pierścieniu LED i brak komunikatów błędów w dzienniku.
•• Pozycje zaworu wyświetlane są na pierścieniu LED także przy dezaktywowanej funkcji diagnostyki, w zależności od ustawionego trybu LED.
Ustawianie trybu LED: patrz rozdział „6.1 Dioda stanu – Ustawianie diod
do informowania o stanach pracy urządzenia“ auf Seite 60.
•• Napęd przemieszcza się do pozycji zabezpieczającej także przy dezaktywowanej funkcji diagnostyki, w zależności od ustawienia menu, przy
wewnętrznym lub zewnętrznym błędzie, przerwaniu sygnału lub braku
napięcia zasilającego.
Ustawianie pozycji zabezpieczającej, patrz rozdział „3.2 SAFEPOS – Ustawianie pozycji zabezpieczającej i baterii“ auf Seite 33.
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PARAMETRY dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1, 2 i 3

Opis

Language

Ustawianie języka dla tekstów menu.
angielski, niemiecki, francuski.

Passwords

Patrz opis w rozdziale „6.2 Hasła – Aktywowanie i dezaktywowanie
ochrony hasłem“ auf Seite 63.
Ustawienia dokonuje się przy pomocy programu komputerowego
Bürkert Communicator na pasku menu Options → Password manager.

Physical units

Określanie, w jakich jednostkach fizycznych będą wyświetlane wartości
wielkości fizycznych.
Ustawienia dokonuje się przy pomocy programu komputerowego
Bürkert Communicator na pasku menu View → System of units.

Tabela 15:

Punkty menu – PARAMETRY dla Ustawień ogólnych

DIAGNOSTYKA dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1 i 2

Opis

Device status

Informacje dot. stanu urządzenia.

Operating duration

Wyświetlanie czasu działania przez cały cykl życia urządzenia.

Device temperature

Wyświetlanie temperatury urządzenia.

Supply voltage

Wyświetlanie napięcia zasilającego.

Min./Max. values

Wyświetlanie najbardziej minimalnych i najbardziej maksymalnych zmierzonych wartości dla temperatury urządzenia i napięcia zasilającego.

Transverable memory
status

Informacja, czy jest karta SIM.

büS status

Informacje dot. sieci büs.

Receive errors

Wyświetlanie aktualnych błędów odbioru.

Receive errors max.

Wyświetlanie wszystkich przeszłych i aktualnych błędów odbioru.

Transmit errors

Wyświetlanie aktualnych błędów wysyłki.

Transmit errors max.

Wyświetlanie wszystkich przeszłych i aktualnych błędów wysyłki.

CANopen status

Informacja dotycząca stanu komunikacji urządzenia jako uczestnika w sieci
büS. Pre-operational lub operational.

Logbook
Tabela 16:

Menu do wyświetlania i zarządzania wpisami w dzienniku.
Punkty menu – DIAGNOSTYKA dla Ustawień ogólnych
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KONSERWACJA dla Ustawień ogólnych
Poziomy 1 i 2

Opis

Device information

Wyświetlanie danych urządzenia.

Displayed name

Wyświetlanie nazwy, którą wprowadzono dla urządzenia.
Nazwę wpisuje się w obszarze konfiguracyjnym
General settings → PARAMETER w menu büS → Displayed name.

Ident. number

Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego urządzenia.

Serial number

Wyświetlanie numeru seryjnego urządzenia.

Software ident. number

Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego dla użytego w urządzeniu
oprogramowania.

Software version

Wyświetlanie wersji użytego w urządzeniu oprogramowania.

büS version

Wyświetlanie wersji büS urządzenia.

Hardware version

Wyświetlanie wersji sprzętowej urządzenia.

Product typ number

Wyświetlanie oznaczenia typu dla urządzenia.

Manufacture date

Wyświetlanie daty produkcji urządzenia.

eds version

Wyświetlanie wersji eds.

Device driver

Informacje dot. sterownika urządzenia.
To menu dostępne jest wyłącznie w programie komputerowym Bürkert
Communicator.

Reset device

Menu do resetowania i ponownego uruchamiania urządzenia.
Ponowne uruchomienie urządzenia.
Przy ponownym uruchomieniu urządzenia przeprowadzany jest reset
napięcia. Wprowadzone w urządzeniu ustawienia związane z konfiguracją i
parametryzacją pozostają zachowane po ponownym uruchomieniu.

Restart

Reset to factory settings Zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych.
Przy resetowaniu do ustawień fabrycznych odpowiednie ustawienia wprowadzone w urządzeniu zostają zastąpione wartościami Default.
Patrz opis w rozdziale „6.3 Symulacja – Symulowanie funkcji urządzenia“
auf Seite 64.

Simulation
SIGNAL GENERATOR

Menu do symulowania wartości zadanej.

PROCESS SIMULATION Menu do symulowania procesu i zaworu procesowego.
AUTO/MANU

Przełączanie między automatycznym i ręcznym stanem roboczym.

Manual mode

Wyświetlanie aktualnej pozycji zaworu i wartości procesowych.
Menu jest dostępne wyłącznie w urządzeniach z modułem wyświetlacza oraz kiedy w menu AUTO/MANU wybrany jest stan roboczy Manual
mode.

Tabela 17:

Punkty menu – KONSERWACJA dla Ustawień ogólnych
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2.7

Menu kontekstowe do obsługi na wyświetlaczu

Menu kontekstowe jest dostępne w pokazanej strukturze operacyjnej wyłącznie na wyświetlaczu
urządzenia.
Otwieranie menu
kontekstowego:

Długie naciśnięcie przycisku menu

Rodzaj i zakres menu kontekstowego są zależne od tego, czy otwieranie następuje w obszarze Widoki, czy
w obszarze konfiguracyjnym.
W programie komputerowym Bürkert Communicator częściowo identyczne menu zintegrowane są w strukturze
operacyjnej inaczej.
Szczegółowy opis programu komputerowego Bürkert Communicator znajduje się w należącej do
niego instrukcji obsługi.
Menu kontekstowe w obszarze Widoki
(dostępne tylko przy obsłudze na wyświetlaczu urządzenia)
Poziomy 1 i 2

Opis

Messages overview

Wyświetlanie występujących komunikatów.
W celu wyświetlenia całego tekstu komunikatu wybrać komunikat
klawiszem strzałki i otworzyć klawiszem menu.

Add new view

Zakładanie nowego widoku.

Delete this view

Usuwanie dostępnego widoku.

Change layout

Ustawianie lub zmiana układu dla widoków.
Dostępnych jest 6 różnych układów.

1 Value

Układ dla wyświetlania 1 wartości procesowej.

2 Values

Układ dla wyświetlania 2 wartości procesowych.

4 Values

Układ dla wyświetlania 4 wartości procesowych.

Trend

Układ dla wyświetlania procesu w postaci krzywej graficznej.

Trend with 2 Values

Układ dla wyświetlania 2 wartości procesowych i z procesem w postaci
krzywej graficznej.

MANU / AUTO

Fabrycznie ustawiony domyślny układ dla ekranu startowego.
Ten układ pokazuje pozycję zaworu w postaci wartości oraz graficznie
przy pomocy symbolu dla wskaźnika położenia.
Dodatkowo wyświetlane są symbole dla zmiany trybu pracy (automatyczny i ręczny) oraz dla zamykania i otwierania zaworu.

Change title

Zmiana tytułu widoków.
Tytuł wyświetlany jest na pasku informacyjnym nad widokiem.
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Menu kontekstowe w obszarze Widoki
(dostępne tylko przy obsłudze na wyświetlaczu urządzenia)
Poziomy 1 i 2

Opis

Change value

Ustawianie wartości procesowych, jakie mają być wyświetlane w
widokach.
Widoku wartości procesowych nie można zmieniać w przypadku
układu HAND/AUTO.

Change unit

Ustawianie jednostek fizycznych, w jakich mają być wyświetlanie wartości procesowe w widokach.
Jednostki fizycznej, w jakiej wyświetlane są wartości procesowe, nie
można zmieniać w przypadku układu HAND/AUTO.

Fractional digits

Ustawianie miejsca po przecinku dla wyświetlania wartości
procesowych.
To ustawienie możliwe jest tylko dla układów: 1 Value, 2 Values i
4 Values.

Change user level

Menu do zmiany poziomu użytkownika.
Do przydzielania praw użytkownika dostępne są 3 poziomy użytkownika,
dla których aktywne jest zabezpieczenie hasłem.
3 poziomy użytkownika:
Prawa: odczyt wartości, ograniczone prawo
do zmiany wartości.

Advanced user

Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem nieaktywowane.
Prawa: odczyt wartości, rozszerzone prawo
do zmiany wartości.

Installer

Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem nieaktywowane.
Tylko dla pracowników firmy Bürkert.

Bürkert

Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem aktywowane.
Patrz też rozdział „6.2 Hasła – Aktywowanie i dezaktywowanie ochrony
hasłem“ auf Seite 63.
Tabela 18:

Punkty menu – Menu kontekstowe w obszarze Widoki
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Menu kontekstowe w obszarze konfiguracyjnym
(dostępne tylko przy obsłudze na wyświetlaczu urządzenia)
Poziomy 1 i 2

Opis

Messages overview

Wyświetlanie występujących komunikatów.
W celu wyświetlenia całego tekstu komunikatu wybrać komunikat
klawiszem strzałki i otworzyć klawiszem menu.
Wyświetlanie kontekstowych tekstów pomocniczych.

Help

Pomoc jest dostępna tylko dla obszarów konfiguracyjnych
Position controller, Process controller i Inputs / Outputs.
Add Shortcut

Zakładanie szybkiego dostępu do menu.
Jeżeli dla menu utworzony jest szybki dostęp, to menu można otwierać
bezpośrednio w menu kontekstowym.
Zakładanie szybkiego dostępu.
Wpisać nazwę na wyświetlanej tablicy znaków przy pomocy klawiszy ze
strzałkami i klawisza menu oraz potwierdzić przy pomocy OK.
Przy szybkim dostępie menu pod nazwą, która została dla niego
wprowadzona, pokazywane jest jako ostatni punkt menu w menu
kontekstowym.

Where am I?

Wyświetlana jest ścieżka, w którym miejscu w strukturze operacyjnej
znajduje się menu.

Change user level

Menu do zmiany poziomu użytkownika.
Do przydzielania praw użytkownika dostępne są 3 poziomy użytkownika,
dla których aktywne jest zabezpieczenie hasłem.
3 poziomy użytkownika:
Advanced user

Prawa: odczyt wartości, ograniczone prawo
do zmiany wartości.
Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem nieaktywowane.

Installer

Prawa: odczyt wartości, rozszerzone prawo
do zmiany wartości.
Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem nieaktywowane.

Bürkert

Tylko dla pracowników firmy Bürkert.
Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie
hasłem aktywowane.

Patrz też rozdział „6.2 Hasła – Aktywowanie i dezaktywowanie ochrony
hasłem“ auf Seite 63
Tabela 19:

Punkty menu – Menu kontekstowe w obszarze konfiguracyjnym
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3

PUNKTY MENU REGULATOR POŁOŻENIA

W tym rozdziale opisane są punkty menu obszaru konfiguracyjnego Position controller.

3.1

X.CONTROL – Parametryzacja regulacji położenia

W tym menu można dokładnie ustawiać parametry dla regulacji położenia. Dokładne ustawianie należy przeprowadzać w przypadku, kiedy będzie to potrzebne do przeprowadzenia danego zadania.

3.1.1

DBND – Strefa nieczułości regulacji położenia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: X.CONTROL
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Advanced user
Ustawienie fabryczne: 0,5%
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

X.LIMIT

Ograniczenie mechanicznego zakresu skoku

Ta funkcja powoduje, że zawór regulacyjny zaczyna działać dopiero od określonej różnicy regulacyjnej, co
chroni obudowę zaworu i napęd.
Strefę nieczułości (strefa martwa) podaje się w % i odnosi się ona do wyskalowanego zakresu skoku, który
można ograniczać w menu X.LIMIT.
(patrz rozdział „3.9 X.LIMIT – Mechaniczne ograniczenie skoku“ auf Seite 48 ).

Xd1‘

Wartość zadana
położenia

Różnica
regulacyjna

do
regulatora

Xd1
Wartość
rzeczywista
położenia

Xd1

Xd1‘

Strefa martwa

Obrazek 1:

Diagram, strefa nieczułości

3.1.2

ACCELERATION – Przyspieszenie prędkości ustawiania

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: X.CONTROL
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Advanced user
Ustawienie fabryczne: Medium
W przypadku przyspieszania przy ruszaniu i wyhamowywaniu napędu można wybierać między trzema stopniami: Slow , Medium , Fast.
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Wolne przyspieszenie chroni zespół napędowy, w efekcie czas nastawiania wydłuża się.
Slow :			

D
 la łagodnego ruszenia lub wyhamowania, przy których zespół napędowy jest chroniony pod
kątem mechanicznym i elektrycznym.

Medium :

D
 obry kompromis między czasem nastawiania i oszczędnym ruszeniem i wyhamowaniem.

Fast: 			

Najkrótszy czas nastawiania.
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3.2

SAFEPOS – Ustawianie pozycji zabezpieczającej i
baterii

W tym menu ustawia się pozycję zabezpieczającą dla zaworu oraz aktywuje lub dezaktywuje baterię.

3.2.1

FUNCTION – Wybór pozycji zabezpieczającej

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: SAFEPOS
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Advanced user
Ustawienie fabryczne: Close
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

SP / CMD / PV

Ustawianie zachowania się urządzenia przy przerwaniu sygnału

Signal loss detection
DIGITAL IN

Parametryzacja wejścia cyfrowego

-

Opcja: Bateria SAFEPOS energy-pack

W tym menu wybiera się pozycję zabezpieczającą, którą przyjmuje zawór przy następujących zdarzeniach:
•• Błąd wewnętrzny
•• Przerwanie sygnału przy odpowiednim ustawieniu parametrów.
Ustawienie w Inputs / Outputs → SP / CMD / PV → Signal loss detection
•• Błąd zewnętrzny (wejście cyfrowe) w przypadku odpowiedniego ustawienia parametrów.
Ustawienie w Inputs / Outputs → ADDITIONAL IOs → DIGITAL IN
•• Brak napięcia zasilającego (opcja). Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w urządzeniach wyposażonych w
opcjonalną baterię SAFEPOS energy-pack.
Do wyboru dostępne są następujące pozycje zabezpieczające:
Wybór

Wpływ na pozycję zabezpieczającą

Close

Zawór zamknięty

Open

Zawór otwarty

User-Defined

dowolnie zdefiniowana pozycja zabezpieczająca podana w wartości procentowej
(0 % = zamknięty, 100 % = otwarty).

Inactive

Zawór zatrzymuje się w razie braku napięcia zasilającego w nieokreślonej pozycji.

Tabela 20:

Wybór pozycji zabezpieczającej

Podjechanie do pozycji zabezpieczającej następuje tylko w automatycznym stanie roboczym.
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3.2.2

Pozycja – Ustawianie pozycji zabezpieczającej użytkownika

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: SAFEPOS
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Advanced user
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

FUNCTION

Wybór User-Defined

W tym podmenu pozycję zabezpieczającą określoną przez użytkownika ustawia się w procentach
(0 % = zamknięty, 100 % = otwarty).
Podmenu Position dostępne jest tylko w przypadku, kiedy w menu FUNCTION wybrana jest pozycja
zabezpieczająca User-Defined .

3.2.3

ENERGY-PACK – Funkcje baterii

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Advanced user
Ustawienie fabryczne: Funkcja Immediate control, Autodiagnostyka Error
Zależności: Dostępne tylko w urządzeniach z baterią SAFEPOS energy-pack.
W tym menu ustawia się funkcję baterii.
Bateria służy jako awaryjne zasilanie w napięcie do przemieszczenia zaworu w przypadku braku napięcia do
wybranej pozycji zabezpieczającej. Bateria dobrana jest w taki sposób, że przy obciążeniu znamionowym
napęd może przemieścić się z każdej dowolnej pozycji do wybranej pozycji zabezpieczającej. O trybie pracy
z użyciem baterii informuje symbol na wyświetlaczu.
Ustawienia i informacje dotyczące baterii: Obszar konfiguracyjny: Position controller →
Opis funkcji

Ścieżka do menu

Aktywowanie i dezaktywowanie baterii.

Karta →

Menu

PARAMETER →

SAFEPOS → ENERGY-PACK →
Function On | Off

Zachowanie się napędu przy ponownym
uruchomieniu.3)

PARAMETER →

Informacja dotycząca stanu zdrowia (SOH)
baterii.3)

PARAMETER →

SAFEPOS → ENERGY-PACK →
FUNCTION
SAFEPOS → ENERGY-PACK →
State of health

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK → State of health
Jeżeli dla zachowania się napędu przy
ponownym uruchomieniu ustawione jest
natychmiastowe zatrzymanie, wybrać status
urządzenia dla awarii baterii (SOH 0%).4)

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK → NAMUR-State

3) Menu wyświetlane jest wyłącznie przy aktywowanej baterii.
4)	Menu wyświetlane jest tylko przy aktywowanej baterii i kiedy w PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK → FUNCTION →

wybrana jest opcja Immediate control .

34

Tabela 21:

Ustawienia i informacje dotyczące baterii

polski

Typ 336x
Punkty menu Regulator położenia

3.2.3.1.

Ustawienia w PARAMETER – SAFEPOS – ENERGY-PACK

Function On | Off – Aktywacja i dezaktywacja funkcji baterii
W tym menu aktywuje lub dezaktywuje się funkcję baterii.
•• On Funkcja baterii jest aktywowana w zależności od stanu baterii oraz statusu urządzenia wysyłane są
komunikaty (patrz „Tabela 23: Komunikaty statusu dla baterii“ auf Seite 37).
Przy komunikacie statusu Error napęd przemieszcza się do pozycji zabezpieczającej.
•• Off Funkcja baterii jest dezaktywowana. Nie są wysyłane żadne komunikaty, informujące o stanie baterii.
Napęd nie przemieszcza się w razie awarii baterii (SOH 0 %) do pozycji zabezpieczającej.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo z powodu niekontrolowanego procesu przy dezaktywowanej funkcji baterii.
Podjazd do pozycji zabezpieczającej nie jest zagwarantowany w razie braku zasilania przy dezaktywowanej funkcji baterii.
▶▶Nie dezaktywować funkcji baterii, jeżeli pozycja zaworu jest ważna dla bezpieczeństwa.
FUNCTION – Ustawianie zachowania się napędu przy ponownym uruchomieniu.
W tym menu ustawia się dla urządzeń z baterią zachowanie przy ponownym uruchomieniu.
•• Immediate control: Przy ponownym uruchomieniu urządzenie natychmiast startuje w automatycznym
stanie roboczym. Przy czym, przy następującym po tym krótkim przerwaniu
zasilania napięciowego nie jest zagwarantowane przemieszczenie do pozycji
zabezpieczającej.
•• Control if ready:

 rzy ponownym uruchomieniu urządzenia startuje w automatycznym stanie
P
roboczym dopiero w momencie, kiedy bateria będzie gotowa do bezpiecznego
przemieszczenia napędu do jego pozycji zabezpieczającej.

State of health – Informacja dotycząca stanu zdrowia (SOH) baterii
W tym menu wyświetlany jest stan zdrowia(SOH, State of health) baterii.
State of health opisuje stan starzenia się baterii. Kryterium stanowi ilość ładunku, którą komórki jeszcze
absorbują. Pojemność zmniejsza się wraz ze starzeniem się baterii.
SOH 100%: odpowiada nowemu stanowi
SOH 0%:		

stan naładowania jest za mały do przemieszczenia napędu do pozycji zabezpieczającej.

SOH <30%:	stan zdrowia wynosi mniej niż 30%. Baterię należy wkrótce wymienić.
Menu FUNCTION i State of health wyświetlane jest wyłącznie przy aktywowanej baterii.
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3.2.3.2.

Ustawienie opcji DIAGNOSTYKA – ENERGY-PACK

Menu wyświetlane jest wyłącznie przy aktywowanej baterii.
State of health – Informacja dotycząca stanu zdrowia (SOH) baterii.
W tym menu wyświetlany jest stan zdrowia(SOH, State of health) baterii.
State of health opisuje stan starzenia się baterii. Kryterium stanowi ilość ładunku, którą komórki jeszcze
absorbują. Pojemność zmniejsza się wraz ze starzeniem się baterii.
NAMUR-State – Wybieranie statusu urządzenia na wypadek awarii baterii.
W tym menu ustawia się w zależności od komunikatu statusu zachowanie urządzenia w razie awarii baterii
(SOH 0 %).
Do wyboru dostępne są następujące statusy urządzenia:
Komunikat statusu

Wpływ na zachowanie się urządzenia

Error

Jeżeli poziom naładowania baterii jest za niski (SOH 0 %), napęd przemieszcza
się do pozycji zabezpieczającej. Urządzenie może pracować dalej tylko pod
warunkiem wymiany baterii.

Out of specification

Jeżeli poziom naładowania baterii jest za niski (SOH 0 %), wyświetlany jest status
„poza specyfikacją“. Wysyłany jest komunikat. Mimo awarii baterii urządzenie
może pracować dalej.

Tabela 22:

Wybór statusu urządzenia dla autodiagnostyki baterii

W przypadku przestawienia autodiagnostyki baterii wymagane jest ponowne uruchomienie
urządzenia.
Możliwe komunikaty statusu dla baterii przy aktywowanej funkcji diagnostyki:
Komunikaty statusu
wg NAMUR
Awaria, błąd lub
usterka

Zależności
Stan baterii

Ustawienie w menu

Stan zdrowia: SOH 0 %
Za niski poziom naładowania. Urządzenie
przemieszcza się do pozycji zabezpieczającej i może pracować dalej pod warunkiem
wymiany baterii.

PARAMETER → SAFEPOS →
ENERGY-PACK → FUNCTION →
Control if ready
DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK →
NAMUR-State → Error

Poza specyfikacją

Stan zdrowia: SOH 0 %
Za niski poziom naładowania. Mimo awarii
baterii urządzenie może pracować dalej.

PARAMETER → SAFEPOS →
ENERGY-PACK → FUNCTION →
Immediate control
DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK →
NAMUR-State →
Out of specification

Konserwacja
36

Stan zdrowia: SOH <30 %
Zredukowany poziom naładowania. Baterię
należy niedługo wymienić.
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Komunikaty statusu
wg NAMUR
Kontrola działania

Tabela 23:

Zależności
Stan baterii

Ustawienie w menu

Ten status wyświetlany jest po ponownym
uruchomieniu urządzenia. Bateria nie jest
jeszcze gotowa.

PARAMETER → SAFEPOS →

Urządzenie zaczyna pracować w momencie
zapewnienia awaryjnego zasilania napięciowego przez baterię.

Control if ready

ENERGY-PACK → FUNCTION →

Komunikaty statusu dla baterii
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3.3

DIAPHRAGM – Ustawienia zaworu
membranowego

W tym menu ustawia się siłę szczelnego zamknięcia armatury membranowej oraz w urządzeniach z regulacją
procesu parametry dla funkcji M.Q0.TUNE.
Siłę szczelnego zamknięcia określa się automatycznie poprzez przeprowadzenie funkcji M.Q0.TUNE.
Ręczne ustawienie jest konieczne tylko w przypadku, kiedy zawór nie będzie się szczelnie zamykać.

3.3.1

Cutoff force – Siła szczelnego zamknięcia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: DIAPHRAGM
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Installer
Zależności: Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych
W tym menu wyznacza się siłę, jaka jest potrzebna w automatycznym stanie roboczym do szczelnego zamknięcia
zaworu. Potrzebna siła jest zależna od warunków roboczych, np. temperatury, ciśnienia medium itp.
Siłę szczelnego zamknięcia można określać automatycznie przy pomocy funkcji M.Q0.TUNE (patrz „3.3.4
M.Q0.TUNE – Parametry funkcji M.Q0.TUNE“).

3.3.2

Additional force – Wzmocnienie siły szczelnego
zamknięcia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: DIAPHRAGM
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Installer
Ustawienie fabryczne: 300 N
Zależności: Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych
Jeżeli zawór nie będzie zamykać się wystarczająco szczelnie, w menu Additional force można wzmocnić
ustawioną siłę szczelnego zamknięcia (Cutoff force).

WSKAZÓWKA!
Uszkodzenie lub przedwczesne zużycie membrany przy zbyt dużej sile szczelnego zamknięcia.
▶▶Siła szczelnego zamknięcia ze wzmocnieniem (Cutoff force + Additional force) nie może być większa
od maksymalnej siły szczelnego zamknięcia (Maximum force).

3.3.3

Maximum force – Maksymalna siła szczelnego zamknięcia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: DIAPHRAGM
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Installer
Zależności: Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych
W tym menu wyznacza się maksymalną siłę, jaka może działać na membranę przy zamykaniu zaworu. Maksymalna siła szczelnego zamknięcia jest ważna przy zamykaniu zaworu w ręcznym stanie roboczym oraz przy
przeprowadzaniu funkcji M.Q0.TUNE.
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Maksymalną siłę szczelnego zamknięcia określa się automatycznie poprzez przeprowadzenie funkcji
M.Q0.TUNE.
Ręczne ustawianie maksymalnej siły szczelnego zamknięcia tylko w następujących przypadkach:
• Przerwanie funkcji M.Q0.TUNE
• Zawór nie zamyka się już szczelnie z powodu zużycia.

3.3.4

M.Q0.TUNE – Parametry funkcji M.Q0.TUNE

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: DIAPHRAGM
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Installer
Zależności: Dostępny tylko w regulacyjnych zaworach membranowych w urządzeniach z funkcją regulatora procesowego.
W tym menu można zmieniać parametry związane z przeprowadzaniem funkcji M.Q0.TUNE. Przy pomocy
funkcji M.Q0.TUNE dopasowuje się regulację położenia do fizycznego suwu użytego nastawnika i określa
potrzebną siłę szczelnego zamknięcia.

przepływ

Podstawą dla obliczenia siły szczelnego zamknięcia jest punkt szczelnego zamknięcia, który osiąga się ręcznie
przy wykonywaniu funkcji M.Q0.TUNE. Alternatywnie do powyższego rozwiązania w urządzeniach z funkcją
regulatora procesowego punkt szczelnego zamknięcia można określić za pomocą rzeczywistej wartości procesowej (podmenu PV-Limit). Optymalna siła dla szczelnego zamknięcia obliczana jest przy użyciu algorytmu.
Punkt szczelnego zamknięcia: Pozycja, przy której
zawór jest prawie
szczelny.

PV-Limit
Rzeczywista wartość
procesowa z najbardziej
minimalnym przepływem
Stan końcowy /
położenie końcowe

Tabela 24:

Suw
Additional path
dodana droga

Parametry funkcji szczelnego zamknięcia

Additional path – Ustawianie drogi dodanej do punktu szczelnego zamknięcia:
Ustawienie fabryczne: zależne od wielkości membrany / szerokości nominalnej zaworu
PV-Limit – Ustawianie wartości rzeczywistej procesu z najbardziej minimalnym przepływem:
Ustawienie fabryczne: 1%
PV-Time – Ustawianie stałej czasowej dla procesu
Ustawienie fabryczne: 0,5 s
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3.3.5

M.CLEAN – Ustawianie czasu trwania okresu funkcji
czyszczenia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: DIAPHRAGM
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Serwis Bürkert
Ustawienie fabryczne: 5 s
Zależności: Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych
W tym menu ustawia się czas trwania dla funkcji czyszczenia. W trakcie funkcji czyszczenia zawór na bieżąco
przełącza się między pozycjami otwarcia 80 % i 100 %. Dzięki temu podczas płukania dostępne są w celu
czyszczenia wszystkie części mające kontakt z medium.
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3.4

ADD.FUNCTION – Aktywowanie i dezaktywowanie
funkcji dodatkowych

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Ustawienie fabryczne: Brak aktywowanych dodatkowych funkcji
Do realizacji bardziej złożonych zadań związanych z regulacją urządzenie posiada dodatkowe funkcje. W menu
ADD.FUNCTION można aktywować lub dezaktywować dodatkowe funkcje.
Nieaktywowane dodatkowe funkcje są ukryte na 1 poziomie obszaru konfiguracyjnego Parametry. Aktywowane
dodatkowe funkcje wyświetlane są na 1 poziomie obszaru konfiguracyjnego Parametry i tam też można je
konfigurować.
Dezaktywowanie powoduje wyłączenie dodatkowej funkcji. Ustawienia wcześniej dokonane pod tą
funkcją dodatkową pozostają zachowane także po dezaktywacji.

Aktywacja funkcji dodatkowych w obszarze konfiguracyjnym
Wybór menu bez aktywowanych
dodatkowych funkcji

Regulator położenia:
Wybór menu z aktywowanymi
dodatkowymi funkcjami

Parametr

Parametr

X.CONTROL

X.CONTROL

Funkcje
dodatkowe
ADD.FUNCTION

CHARACT *

ADD.FUNCTION

CUTOFF *

CHARACT

DIR.CMD *

CUTOFF

SPLTRNG

Aktywowanie

DIR.CMD

X.LIMIT

SPLTRNG

X.TIME

X.LIMIT
X.TIME

* Menu jest dostępne tylko w urządzeniach z wyświetlaczem.
W urządzeniach bez wyświetlacza menu nie aktywuje się funkcją ADD.FUNCTION, lecz na przełączniku DIP urządzenia

Obrazek 2:

Aktywacja funkcji dodatkowych
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3.5

CHARACT – Konfiguracja cechy korygującej

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Ustawienie fabryczne: Cecha korygująca dezaktywowana.
W tym menu konfiguruje się charakterystykę korygującą, przy pomocy której koryguje się charakterystykę
przepływu i charakterystykę roboczą w odniesieniu do pozycji zadanej (CMD) i skoku zaworu (POS).
Przy aktywowanej cesze korygującej korygowana jest charakterystyka przepływu lub charakterystyka robocza
w odniesieniu do pozycji zadanej (CMD) lub skoku zaworu (POS).
Charakterystyka przepływu:
Charakterystyka przepływu kV = f(s) oznacza przepływ zaworu, wyrażony przez wartość kV w zależności od
suwu s wrzeciona napędowego. O charakterystyce przepływu decyduje kształt obudowy zaworu, stożka
zaworu i membrany. Generalnie realizowane są 2 typy charakterystyk przepływu: linowa i równoprocentowa.
W przypadku charakterystyk liniowych jednakowym zmianom skoku ds przyporządkowane są jednakowe
zmiany dk wartości kVV.
(dkV = nlin · ds).
W przypadku równoprocentowych charakterystyk zmiana skoku ds odpowiada równoprocentowej zmianie
wartości kV.
(dkV/kV = nrównoproc. · ds).
Charakterystyka robocza:
Charakterystyka robocza Q = f(s) odzwierciedla związek między strumieniem objętości Q w zamontowanym
zaworze i suwiem s. W tej charakterystyce uwzględnione są cechy przewodów rurowych, pomp i odbiorników. Dlatego charakterystyka robocza ma kształt różniący się od charakterystyki przepływu.
W przypadku zadań związanych z nastawianiem często stawia się szczególne wymagania w odniesieniu do
przebiegu charakterystyki roboczej, np. linearność. Z tego powodu konieczne jest czasami skorygowanie w
odpowiedni sposób przebiegu charakterystyki roboczej. Z tego powodu zawór regulacyjny posiada człon
przejściowy, realizujący różne charakterystyki. Tych charakterystyk używa się do korekty charakterystyki
roboczej.
Można ustawiać charakterystyki równoprocentowe 1:25, 1:33, 1:50, 25:1, 33:1 i 50:1 oraz jedną charakterystykę liniową. Poza tym istnieje możliwość programowania charakterystyki zdefiniowanej przez użytkownika
poprzez wprowadzenie punktów podparcia.
Znormalizowany skok zaworu [%] (POS)

Pozycja zadana [%]
CMD
Obrazek 3:

Charakterystyki
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3.5.1

TYPE – Wybór cechy korygującej

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: CHARACT
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: linear
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej CHARACT
W urządzeniach bez wyświetlacza: Aktywacja funkcji dodatkowej CHARACT na
przełączniku DIP urządzenia.

W tym menu wybiera się charakterystykę korygującą, przy pomocy której koryguje się charakterystykę przepływu i charakterystykę roboczą w odniesieniu do pozycji zadanej (CMD) i skoku zaworu (POS).
W urządzeniach bez wyświetlacza charakterystykę korygującą wybiera się w programie komputerowym Bürkert
Communicator.
Dostępne cechy korygujące:
Nazwa menu

Opis charakterystyki

Linear

Liniowa cecha korygująca

GP 1:25

Równoprocentowe cechy korygujące

GP 01:33
GP 01:50
GP 25:1
GP 33:1
GP 50:1
User-Defined
Tabela 25:

Cecha korygująca zdefiniowana przez użytkownika, dowolnie programowana przy
pomocy punktów podparcia

Wybór cechy korygującej
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3.5.2

TABLE DATA – Programowanie cechy korygującej
zdefiniowanej przez użytkownika

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: CHARACT
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej CHARACT.
W urządzeniach bez wyświetlacza: Aktywacja funkcji dodatkowej CHARACT na
przełączniku DIP urządzenia.
W podmenu TYPE wybranie cechy korygującej User-Defined.

CHARACT

W tym menu programuje się cechę korygującą definiowaną przez użytkownika, przy pomocy której koryguje
się charakterystykę przepływu i charakterystykę roboczą w odniesieniu do pozycji zadanej (CMD) i skoku
zaworu (POS).
W urządzeniach bez wyświetlacza cechę korygującą koryguje się w programie komputerowym Bürkert
Communicator.
Programowanie: Przy programowaniu punktom podparcia, dzielącym skok zaworu na 5-procentowe kroki,
przyporządkowywana jest za pośrednictwem sygnału standardowego (CMD) pozycja zadana. Zaprogramowania cecha korygująca wyświetlana jest w formie graficznej na wyświetlaczu lub w programie komputerowym
Bürkert Communicator.
Skok zaworu [%]
(POS)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Obrazek 4:

10

20

30

40

50

60

70

80

Przykład zaprogramowanej cechy korygującej
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3.6

CUTOFF – Konfigurowanie funkcji szczelnego
zamknięcia

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: Funkcja szczelnego zamknięcia dezaktywowana.
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej CUTOFF
W urządzeniach bez wyświetlacza: Aktywacja funkcji dodatkowej CUTOFF na
przełączniku DIP urządzenia.

W tym menu konfiguruje się funkcję szczelnego zamknięcia. Ta funkcja powoduje, że w ustawionym
obszarze zawór szczelnie zamyka się lub całkowicie otwiera.
W tym celu wartości graniczne dla szczelnego zamknięcia lub otwarcia zaworu (CMD) wprowadza się w
procentach. Przejście ze szczelnego zamknięcia do otwarcia w regulacyjnym stanie roboczym odbywa się
przy pomocy histerezy 1%.
W urządzeniach z funkcją regulatora procesowego można wybierać, czy funkcja szczelnego zamknięcia ma
odnosić się do wartości zadanej procesu czy do wartości zadanej procesu.

3.6.1

CUTOFF.type – Wybór źródła dla sygnału wejściowego
funkcji szczelnego zamknięcia

Obszar konfiguracyjny: Position controller → Menu: CUTOFF
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: X.CO, wartość zadana położenia
Zależności funkcjonalne: Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
W tym menu określa się źródło dla sygnału wejściowego funkcji szczelnego zamknięcia.
Wartości graniczne funkcji szczelnego zamknięcia dla obszaru skalowania wartości zadanej procesu wprowadza się w procentach.
Lower limit – Wprowadzanie dolnej wartości granicznej dla funkcji szczelnego zamknięcia
Ustawienie fabryczne: 1%
Upper limit – Wprowadzanie górnej wartości granicznej dla funkcji szczelnego zamknięcia
Ustawienie fabryczne: 100%
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3.7

DIR.CMD – Zmiana kierunku działania sygnału
standardowego dla pozycji zaworu

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: Rise, dodatni kierunek działania
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej DIR.CMD
W urządzeniach bez wyświetlacza: Aktywacja funkcji dodatkowej DIR.CMD na
przełączniku DIP urządzenia.

W tym menu zmienia się kierunek działania sygnału standardowego w odniesieniu do pozycji zaworu.
Znaczenie ustawienia:
Rise: Pozycją 0% (zawór zamknięty) steruje się przy pomocy sygnału standardowego 0 V, 0 mA lub 4 mA.
Fall: Pozycją 0% (zawór zamknięty) steruje się przy pomocy sygnału standardowego 5 V, 10 V lub 20 mA.
Pozycja zadana
(CMD)
Otwieranie zaworu

100%

Zawór zamknięty

0%

Rise

Fall
0 mA, 4 mA,
0V

Obrazek 5:

Diagram kierunku działania
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3.8

SPLTRNG – Podział zakresu sygnału (Split range)

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: Minimum 0%, Maximum 100% (brak podziału zakresu sygnału)
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej SPLTRNG.

W tym menu istnieje możliwość podzielenia zakresu sygnału standardowego na kilka urządzeń. Przy czym
sygnał standardowy ograniczany jest dla wartości zadanej położenia przez minimalną i maksymalną wartość.
Wartość minimalna i wartość maksymalna, którymi ograniczany jest zakres sygnału standardowego, podaje
się w procentach.
Ograniczony zakres sygnału standardowego obejmuje cały zakres skoku, wykonywanego przez zawór.
Podział zakresu sygnału może być przeprowadzony bez nałożenia lub z nałożeniem dla zakresów sygnału
standardowego 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V lub 0...10 V.
Dzięki podziałowi zakresu sygnału można używać kilku zaworów naprzemiennie lub jednocześnie przy nakładających się zakresach wartości zadanej w funkcji nastawników.
Zakres ustawiania dla wartości minimalnych i wartości maksymalnych.
Minimum 0...75%
Maximum 25...100%
Różnica między Minimum i Maximum musi wynosić minimalnie 10 %.
Przykład: Podział zakresu sygnału standardowego na dwa zakresy wartości zadanej
Przykład

Skok zaworu [%] (POS)

Zakres sygnału standardowego:
4...20 mA

100

Ustawienie zakresu wartości zadanej
dla urządzenia 1:
Minimum 0%, Maximum 37,5%
Ustawienie zakresu wartości zadanej
dla urządzenia 2:
Minimum: 37,5%, Maximum 100%
4

6

8

10

Zakres wartości
zadanej
urządzenie 1
Zakres sygnału
standardowego
urządzenie 1
Obrazek 6:

12

14

16

18

20

Wartość
zadana [mA]

Zakres wartości
zadanej
urządzenie 2
Zakres sygnału
standardowego
urządzenie 2

Diagram, podział zakresu sygnału
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3.9

X.LIMIT – Mechaniczne ograniczenie skoku

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: Minimum 0%, Maximum 100% (brak ograniczenia skoku)
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej X.LIMIT.

W tym menu można ograniczać fizyczny zakres skoku zaworu, który wyznaczony jest przez mechaniczne
pozycje końcowe.
Przy ograniczaniu skoku zaworu w odniesieniu do fizycznego zakresu skoku wprowadza się wartość procentową dla pozycji początkowej i pozycji końcowej. Przy czym zakres ograniczonego skoku ustawia się na
wartość równą 100%.
Zakres ustawiania dla pozycji początkowej i pozycji końcowej.
Minimum 0...90%
Maximum 10...100%
Różnica między pozycja początkową i pozycją końcową musi wynosić minimalnie 10 %. To znaczy, że najbardziej minimalny skok zaworu wynosi 10 % fizycznego zakresu skoku.
W ręcznym stanie roboczym funkcja ograniczenia skoku nie działa. Zawór można przemieszczać
ręcznie do pozycji, leżących poza ograniczonym zakresem skoku.
Pozycje zaworu, leżące poza ograniczonym zakresem skoku, wyświetlane są jako ujemne lub dodatnie
wartości > 100 %.
Suw fizyczny (%)

Nieograniczony suw
Zakres regulacyjny
w automatycznym
stanie roboczym

Zakres nastawczy
w ręcznym stanie roboczym

Ograniczony zakres
skoku (%)

Ograniczony suw

Wartość zadana
[mA]
Obrazek 7:

Diagram, mechaniczne ograniczenie skoku
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3.10

X.TIME – Ograniczenie czasu nastawiania

Obszar konfiguracyjny: Position controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: Maksymalna prędkość, jaka obliczona została przez funkcję X.TUNE.
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

ADD.FUNCTION

Aktywacja funkcji dodatkowej X.TIME.

W tym menu można przedłużać czas otwarcia i zamknięcia zaworu dla całego suwu, co powoduje ograniczenie
prędkości nastawiania.
Przy uruchamianiu funkcja X.TUNE automatycznie oblicza minimalny czas otwarcia oraz czas
zamknięcia dla całego suwu i wprowadza go do menu X.TIME. Dzięki temu zawór otwiera i zamyka
się z maksymalną prędkością.
W celu ograniczenia prędkości nastawiania wpisuje się przedział czasowy, w którym zawór otworzy lub
zamknie się w odniesieniu do całego skoku.
Zakres ustawiania dla czasu otwarcia i czasu zamknięcia.
Opening time 1*...60 s
Closing time 1*...60 s
*	Wartość teoretyczna. Najmniejszy czas zamknięcia oblicza się w zależności od urządzenia przy pomocy
funkcji X.TUNE.
Wpływ ograniczonej prędkości otwarcia przy skoku wartości zadanej
Skok zaworu [%]

Wartość
zadana
Wartość
rzeczywista

Open
Obrazek 8:

t

Diagram, ograniczony czas otwarcia
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3.11

KONSERWACJA – Uruchomienie i konserwacja
regulatora położenia

Obszar konfiguracyjny: Position controller / MAINTENANCE
W tym menu znajdują się funkcje do uruchamiania regulacji położenia i armatury membranowej oraz
funkcja, która obsługuje czyszczenie regulacyjnych zaworów membranowych.

3.11.1

X.TUNE – Automatyczne dopasowanie regulacji położenia
dla zaworów gniazdowych

Obszar konfiguracyjny: Position controller / MAINTENANCE
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Niedostępna w regulacyjnych zaworach membranowych
W urządzeniach bez wyświetlacza funkcję X.TUNE przeprowadza się przyciskiem OPEN i przyciskiem CLOSE w urządzeniu.
Przy pomocy funkcji X.TUNE dopasowuje się regulację położenia do fizycznych warunków urządzenia. Przy czym
sygnał czujnika ustawiany jest do (fizycznego) suwu użytego nastawnika.

3.11.2

M.Q0.TUNE – Automatyczne dopasowanie regulacji
położenia dla zaworów membranowych

Obszar konfiguracyjny: Position controller / MAINTENANCE
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych
W urządzeniach bez wyświetlacza funkcję M.Q0.TUNE przeprowadza się przyciskiem OPEN i przyciskiem CLOSE w urządzeniu.
Przy pomocy funkcji M.Q0.TUNE dopasowuje się regulację położenia do fizycznych warunków urządzenia.
Przy przeprowadzaniu funkcji M.Q0.TUNE automatycznie obliczane i dopasowywane są następujące
parametry:
•• Dopasowanie sygnału czujnika do (fizycznego) suwu użytego nastawnika.
•• Obliczanie optymalnej siły szczelnego zamknięcia. Optymalna siła szczelnego zamknięcia uwzględnia
szczelne zamknięcie zaworu oraz długą żywotność membrany z powodu niskiego poziomu zużycia.
Punkty menu do przeprowadzania funkcji M.Q0.TUNE
W zależności od wersji urządzenia do dopasowania regulacji położenia dla zaworów membranowych dostępne
jest 1 menu lub dostępne są 2 menu. Różnica między oboma menu polega na obliczaniu punktu szczelnego
zamknięcia.
•• M.Q0.TUNE-MANU dostępna jest w przypadku wszystkich membranowych zaworów regulacyjnych.
Punkt szczelnego zamknięcia oblicza się przy pomocy ręcznego zbliżania się.
•• M.Q0.TUNE-AUTO dostępna jest tylko w membranowych zaworach regulacyjnych z funkcją regulatora
procesowego.

50
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3.11.3

M.CLEAN – Funkcja czyszczenia dla regulacyjnego zaworu
membranowego

Obszar konfiguracyjny: Position controller / MAINTENANCE
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

-

Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych.

M.CLEAN.source

Aktywowanie funkcji przez cyfrowe wejście.

Przy użyciu menu uruchamia się i kończy funkcję czyszczenia dla regulacyjnych zaworów membranowych.
W trakcie przeprowadzania funkcji M.CLEAN zawór na bieżąco przełącza się między pozycjami otwarcia 80 %
i 100 %. Przez to, podczas płukania wszystkie części kontaktujące się z medium są dostępne dla czyszczenia,
a armatura membranowa może zostać bardzo dokładnie wyczyszczona.
Aktywowanie funkcji czyszczenia przez cyfrowe wejście.
Alternatywnie do aktywowania w menu funkcję czyszczenia można włączać przez cyfrowe wejście. W tym celu
w obszarze konfiguracyjnym Inputs / Outputs musi zostać wybrane źródło Digital.
Ścieżka: ADDITIONAL IOs → DIGITAL IN → M.CLEAN.source

3.11.4

M.SERVICE – Uruchomienie armatury membranowej

Obszar konfiguracyjny: Position controller / MAINTENANCE
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne:
Menu

Funkcja

-

Funkcja dostępna tylko w regulacyjnych zaworach membranowych.

-

W urządzeniach bez wyświetlacza: Aktywowanie funkcji M.SERVICE przyciskiem
OPEN i przyciskiem CLOSE.

Przy użyciu tego menu aktywuje się funkcję uruchamiania armatury membranowej.
Procedura funkcji M.SERVICE przeprowadzana jest podczas montażu, przed skręceniem na stałe gniazda
membranowego z obudową zaworu i stanowi ważną pomoc dla montażu membrany.
Funkcja M.SERVICE zapobiega uszkodzeniu lub naciągnięciu membrany podczas montażu. Zamontowanie
naciągniętej membrany redukuje jej żywotność.
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3.12

DIAGNOSTYKA – Diagnostyka regulatora
położenia

Obszar konfiguracyjny: Position controller / DIAGNOSTICS
W tym menu konfiguruje się funkcje diagnostyczne oraz wartości różnych diagnostyk.

3.12.1

POS.MONITOR – Kontrola pozycji regulatora położenia

Obszar konfiguracyjny: Position controller / DIAGNOSTICS
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Funkcja POS.MONITOR przeznaczona jest do monitorowania aktualnej pozycji napędu.
W podmenu Tolerance band wyznacza się pasmo tolerancji dla wartości zadanej położenia (w procentach).
Pasmo tolerancji informuje o dozwolonej odchyłce między pozycją rzeczywistą i wartością zadaną położenia
w stanie trwania (po upływie czasu kompensacji). Przy przekroczeniu dozwolonej odchyłki wysyłany jest
komunikat.
W podmenu Compensation time wyznacza się przedział czasowy dla zrównania pozycji rzeczywistej z
wartością zadaną położenia.
Przedział czasowy określany jest również jako czas kompensacji i zaczyna być odliczany, jak tylko wartość
zadana położenia będzie stała. Po upłynięciu czasu kompensacji rozpoczyna się monitorowanie.
Jeżeli podczas monitorowania odchyłka regulacyjna pozycji rzeczywistej w stosunku do wartości zadanej
położenia będzie większa od odchyłki wyznaczonej w paśmie tolerancji, wysyłany jest komunikat.
Schematyczna prezentacja
1.4

Legenda:

1.2
CMD

1

Odchyłka regulacyjna

0.8

CMD = wartość zadana pozycji
POS = pozycja rzeczywista
Czas kompensacji = czas ustawiany w sekundach, który czeka
do momentu porównania odchyłki
regulacyjnej z pasmem tolerancji.

POS

0.6

Pasmo tolerancji
(ustawianie w %)

0.4
0.2
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Czas
kompensacji
Obrazek 9:

POS.MONITOR; Schematyczna prezentacja monitorowania pozycji
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4

PUNKTY MENU WEJŚCIA/WYJŚCIA

4.1

PV – Parametryzacja rzeczywistej wartości
procesowej

Obszar konfiguracyjny: Inputs / Outputs
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
W tym menu wybiera się źródło sygnału dla rzeczywistej wartości procesowej i w zależności od wyboru
określa parametry analogowego źródła sygnału.
W podmenu PV.source dostępne są źródła sygnału büS i Analog.
Analog: Dla wszystkich czujników analogowych (4-20 mA, PT100, częstotliwość).
büS: Sygnały czujnika wysyłane przez büS. (Czujniki współpracujące z büS lub czujniki analogowe, które
sprzęga się z modułem IO do sieci büS).
W przypadku wybrania źródła sygnału Analog przy parametryzacji rzeczywistej wartości procesowej
dostępne są następujące możliwości:
•• Wybór typu sygnału dla rzeczywistej wartości procesowej w menu ANALOG.type
Dostępne są: 4-20 mA, Frequency (częstotliwość), PT 100.
Ustawienie fabryczne: 4-20 mA
Fizyczną jednostkę ustawia się w obszarze konfiguracyjnym Regulator procesowy w menu UNIT.

4.1.1

Ustawienia przy wyborze typu sygnału 4-20 mA

•• Skalowanie rzeczywistej wartości procesowej w menu PV.scale.
Ustawienie fabryczne: Minimum 0%, Maximum 100%
•• Aktywowanie rozpoznawania przerwania sygnału dla rzeczywistej wartości procesowej w menu Signal
loss detection.
Wraz z aktywacją określa się także status urządzenia dla wydania komunikatu.
	Dostępne są: Out of specification (poza specyfikacją) i Error (błąd).
W przypadku wybrania Error napęd przemieszcza się przy przerwaniu sygnału do pozycji
zabezpieczającej.

4.1.2

Ustawienia przy wyborze typu sygnału Częstotliwość

Ustawienie współczynnika K do kalibracji czujnika przepływu w menu K-Factor.
Opis współczynnika K:
Współczynnik K (impuls/litr) jest współczynnikiem proporcjonalnościr do przeliczania między sygnałem
czujnika (impulsy/jednostka czasu) i wartością rzeczywistą procesu PV (ilość/jednostka czasu).
Obliczenie:
Impuls czujnika •

1
= natężenie przepływu
Współczynnik K
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Przykład:
impulsy na jednostkę czasu

Obliczenia

P
w rzep
sp ł
ół yw
cz
yn
ni
k

K

=

10

100

0

ływ nn
ep
y
Prz półcz
s
w

ik K

10

Współczynnik K 5:
100 impulsów/min •

=5

Współczynnik K 10:
100 impulsów/min •
20

1
5 (impulsów/litr)

1
= 10 l/min.
10 (impulsów/litr)

litry na jednostkę czasu

Obrazek 10: Przykład: Współczynnik do kalibracji czujnika przy typ sygnału Częstotliwość
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4.2

DIGITAL OUT – Konfiguracja wyjść cyfrowych

Obszar konfiguracyjny: Inputs / Outputs → ADDITIONAL IOs
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Opis dotyczy punktów menu DIGITAL OUT 1 i DIGITAL OUT 2. Menu do konfiguracji dla obu
cyfrowych wyjść jest identyczne.
W menu DIGITAL OUT 1 konfiguruje się dodatkowe cyfrowe wyjście.

4.2.1

Wybór źródła sygnału dla cyfrowego wyjścia

W podmenu SOURCE dostępne są źródła sygnału Internal i büS.
Ustawienie fabryczne: Intern
Internal wybiera się, jeżeli sygnał ma być używany do wewnętrznego zadania / funkcji.
büS jest używany, jeżeli sygnał büS ma być wysyłany przez cyfrowe wyjście!

4.2.2

Określanie funkcji cyfrowego wyjścia

W podmenu FUNCTION określa się, przy jakim zdarzeniu cyfrowe wyjście ma wydać sygnał załączenia 0 lub 1.
Ustawienie fabryczne: Position limit
Position limit 			Monitorowanie pozycji zaworu. Przekroczenie w górę lub w dół wyznaczonej pozycji
granicznej.
Przy wybraniu tej funkcji pojawia się poziom wyżej menu o jednakowej nazwie
przeznaczone do wpisywania, od jakiej wartości procentowej ma być wyświetlana
odchyłka regulacyjna.
Device state 			Dostępne komunikaty dot. statusu urządzenia, tak lub nie
								Przy wybraniu tej funkcji pojawia się poziom powyżej menu o jednakowej nazwie
przeznaczone do określania stanu urządzenia, dla którego ma być wysyłany komunikat.
Ustawienie fabryczne: Error
Do wyboru dostępne są następujące statusy urządzenia:
								 Maintenance Konieczność przeprowadzenia konserwacji
								 Out of specification Poza specyfikacją
								 Function check Kontrola działania
								 Error Awaria, błąd lub usterka
Manual mode 			Stan roboczy: automatyczny lub ręczny
Control deviation 		Przekroczenie dopuszczalnej odchyłki regulacyjnej
Przy wybraniu tej funkcji pojawia się poziom wyżej menu o jednakowej nazwie
przeznaczone do wpisywania, od jakiej wartości procentowej ma być wyświetlana
odchyłka regulacyjna.
Safepos 					Napęd w pozycji zabezpieczającej
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Możliwości wydawania komunikatu i przynależne sygnały załączające dla cyfrowego wyjścia 1 i 2:
Menu

Sygnał
załączający

Opis

Position limit

0

Pozycja rzeczywista znajduje się powyżej pozycji granicznej

1

Pozycja rzeczywista znajduje się poniżej pozycji granicznej

0

Dostępny komunikat dla wybranego statusu urządzenia

1

Komunikat niedostępny dla wybranego statusu urządzenia

0

Urządzenie w automatycznym stanie roboczym

1

Urządzenie w ręcznym stanie roboczym

0

Odchyłka regulacyjna znajduje się w zakresie ustawionej granicy

1

Odchyłka regulacyjna znajduje się poza zakresem ustawionej granicy

0

Napęd nie znajduje się w pozycji zabezpieczającej

1

Napęd znajduje się w pozycji zabezpieczającej

Device state
Manual mode
Control deviation
Safepos

Sygnał wyjścia jest zależny od ustawionego stanu załączenia NO lub NC.
Sygnał załączający

Stany załączenia
NO normally open

NC normally closed

0

0V

24 V

1

24 V

0V

4.2.3

Określanie stanu załączenia dla cyfrowego wyjścia

W podmenu DIGITAL.type określa się stan załączenia dla cyfrowego wyjścia.
Ustawienie fabryczne: Normally open
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5

PUNKTY MENU REGULATOR PROCESOWY

5.1

PID-PARAMATER – Parametryzacja regulatora
procesowego

Obszar konfiguracyjny: Process controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Zależności funkcjonalne: Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
W tym menu ustawia się ręcznie następujące parametry regulacyjne regulatora procesowego.
DBND

Strefa nieczułości (strefa martwa) regulatora procesowego

KP

Część proporcjonalna (część P regulatora PID)

TN

Czas resetowania (część I regulatora PID)

TV

Czas wyprzedzania (część D regulatora PID)

XO

Punkt roboczy
Podstawy do ustawiania regulatora procesowego znajdują się w rozdziałach „7 Właściwości
regulatorów PID“ auf Seite 68 oraz „8 Zasady ustawień dla regulatora PID“ auf Seite 73.

5.1.1

DBND – Ustawianie strefy nieczułości (strefa martwa)

Przy pomocy tej funkcji określa, aby regulator procesowy reagował dopiero od określonej różnicy standardowej.
Takie rozwiązanie chroni napęd elektryczny przed zużyciem.
Ustawienie fabryczne: 1,0% 	odniesione do rozpiętości skalowanej rzeczywistej wartości procesowej
(ustawienie w obszarze konfiguracyjnym Inputs / Outputs → PV → PV.scale).

Xd2‘
Wartość
zadana
procesu (SP)

Różnica
regulacyjna

do regulatora
Xd2

Xd2
Rzeczywista
wartość procesowa (PV)

Xd2‘

Strefa martwa

Obrazek 11: Diagram DBND, strefa nieczułości przy regulacji procesu
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5.1.2

Ustawianie parametrów regulatora PID

W urządzeniach z funkcją regulatora procesowego oprócz właściwej regulacji położenia zaimplementowany
jest regulator PID odpowiedzialny za regulację procesu.
Automatyczną parametryzację regulatora PID można przeprowadzać przy pomocy funkcji
P.TUNE.
Menu do aktywowania funkcji P.TUNE znajduje się w obszarze konfiguracyjnym →
Process controller → MAINTENANCE → CALIBRATION.
Punkty menu do parametryzacji regulatora PID:
KP

Część proporcjonalna (współczynnik wzmocnienia)
Część proporcjonalna określa część P regulatora PID.
Ustawienie fabryczne: 1
Ustawianie części proporcjonalnej w punktach podmenu:

TN

Value

Ustawianie wartości.

Unit

Ustawianie jednostki fizycznej.
Wybór jest zależny od wielkości fizycznej, która ustawiona jest w obszarze
konfiguracyjnym Process controller w menu Parameter → UNIT.

Czas resetowania
Czas resetowania określa część I regulatora PID.
Ustawienie fabryczne: 999 s

TV

Czas wyprzedzania
Czas wyprzedzania określa część D regulatora PID
Ustawienie fabryczne: 0 s

5.1.3

XO – Ustawianie punktu roboczego

Punkt roboczy odpowiada wielkości nastawczej w procentach, która dodawana jest do wielkości nastawczej
PID regulatora procesowego jako offset niezależny od odchyłki regulacyjnej. Wielkość nastawcza PID regulatora procesowego zależna jest od odchyłki regulacyjnej.
Punkt roboczy stosowany jest przede wszystkim w regulatorach procesowych ze strukturą P. Punkt roboczy
powoduje w tym przypadku, że w stanie stacjonarnym przy określonym punkcie roboczym procesu można
osiągnąć standardową różnicę o wartości 0.
Ustawienie fabryczne: 0,0%
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5.2

SP.SLOPE – Ustawianie współczynnika wzrostu na
jednostkę czasu

Obszar konfiguracyjny: Process controller
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Użytkownik zaawansowany
Ustawienie fabryczne: 1,000
W menu SP.SLOPE można ograniczać prędkość, którą zmienia się wartość zadaną procesu.
Parametry Rise i Fall informują, jak mocno może zmieniać się wartość zadana procesu w ciągu 1 sekundy.
Ustawienie w menu.
W celu ustawienia wpisuje się wartość dla jednostki fizycznej w odniesieniu do 1 sekundy.
RISE Ustawienie dla ruchu do góry.
Fall Ustawienie dla ruchu w dół
Wpływ ograniczenia prędkości przy skoku wartości zadanej
PV/SP
Wartość zadana
(SP)

Wartość
rzeczywista
(PV)

1s
Rise

Fall

1s

t
Obrazek 12: SP.SLOPE, wpływ ograniczenia przy skoku wartości zadanej
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6

PUNKTY MENU USTAWIENIA OGÓLNE

6.1

Dioda stanu – Ustawianie diod do informowania
o stanach pracy urządzenia

Obszar konfiguracyjny: General settings
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Ustawienie fabryczne: Valve mode + warnings
W menu Status LED ustawia się stany urządzenia, jakie mają być wyświetlane na pierścieniu LED.
Można wybierać następujące tryby LED:
•• NAMUR mode
•• Valve mode
•• Valve mode + warnings
•• LED off
W przypadku trybów Valve mode i Valve mode + warnings można ustawiać kolor dla wyświetlania stanu urządzenia „Zawór otwarty“ i „Zawór zamknięty“.

6.1.1

Opis trybu zaworu

W trybie zaworu wyświetlana jest pozycja zaworu i status urządzenia „Awaria“.
W trybie zaworu nie są wyświetlane komunikaty dotyczące statusu urządzenia „Poza specyfikacją“, „Konieczność konserwacji“ i „Kontrola działania“.
Wyświetlanie w trybie zaworu:
W przypadku statusu urządzenia „Normal“: Stałe świecenie w kolorze pozycji zaworu.
Przy statusie urządzenia „Awaria“: Naprzemienne miganie w czerwonym kolorze i kolorze pozycji zaworu.
Pozycja zaworu

Kolor dla pozycji zaworu

Kolor dla statusu urządzenia
„Awaria“

otwarty

żółty

czerwony

pomiędzy

biały

zamknięty

zielony

Tabela 26:

Wyświetlanie stanu urządzenia w trybie zaworu
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6.1.2

Opis dla trybu zaworu + ostrzeżenia

W tym trybie wyświetlana jest pozycja zaworu oraz stany zaworu „Awaria“, „Poza specyfikacją“,
„Konieczność konserwacji“ oraz „Kontrola działania“.
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).
Wyświetlanie w trybie zaworu + ostrzeżenia:
Przy statusie urządzenia „Normal“: Stałe świecenie w kolorze pozycji zaworu.
Przy statusie urządzenia, odbiegającym od statusu „Normal“: Naprzemienne miganie w kolorach dla pozycji
zaworu i statusu urządzenia.
Pozycja zaworu Kolor dla
Kolor dla statusu urządzenia
pozycji zaworu (ustaAwaria, błąd
Kontrola
wienie fabryczne)
lub usterka
działania

otwarty

żółty

pomiędzy

biały

zamknięty

zielony

czerwony

Poza
specyfikacją

pomarańczowy żółty

Konieczność
przeprowadzenia konserwacji
niebieski

Tabela 27:

Wyświetlanie stanu urządzenia w trybie zaworu + ostrzeżenia

6.1.3

Ustawianie kolorów do pokazywania pozycji zaworu

Obszar konfiguracyjny: General settings → Status LED
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Ustawienie tylko dla trybów Valve mode i Valve mode + warnings.
Ustawienie fabryczne: żółty kolor dla Zawór otwarty, zielony kolor dla Zawór zamknięty.
Dla wyświetlania na pierścieniu LED pozycjom zaworów (otwarty i zamknięty) można przyporządkowywać
kolor żółty i zielony.
Jeżeli w menu Status LED → Mode wybrano Valve mode lub Valve mode + warnings, to do ustawienia
dostępne są następujące punkty podmenu:
•• Valve open W tym menu wybiera się kolor pierścienia LED dla wyświetlania stanu urządzenia „Zawór
otwarty“. Dostępny jest kolor żółty i zielony.
•• Valve closed W tym menu wybiera się kolor pierścienia LED dla wyświetlania stanu urządzenia „Zawór
zamknięty“. Dostępny jest kolor żółty i zielony.
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6.1.4

Opis trybu NAMUR

W trybie NAMUR pierścień LED zgodnie z NAMUR NE 107 w kolorze wybranym dla statusu urządzenia.
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).
Wyświetlanie w trybie NAMUR:
Wyświetlanie w oparciu o NE 107, wydanie 2006-06-12
Kolor

Kod koloru

Opis

Znaczenie

czerwony 5

Awaria, błąd lub
usterka

Z powodu usterki w działaniu urządzenia lub jego
peryferyjnym wyposażeniu nie jest możliwa normalna
eksploatacja.

pomarań- 4
czowy

Kontrola działania

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

żółty

Poza specyfikacją

Warunki otoczenia lub warunki procesowe dla urządzenia
poza zakresem określonym w specyfikacji.

3

Wewnętrzna diagnostyka urządzenia wskazuje na problemy
w urządzeniu lub problemy z warunkami procesowymi.
niebieski

zielony

2

1

Konieczność
przeprowadzenia
konserwacji

Urządzenie znajduje się w normalnym trybie eksploatacyjnym, ale jego działanie zostanie wkrótce ograniczone.

Diagnostyka
aktywna

Urządzenie w stanie roboczym bez błędów. Zmiany statusu
wyświetlane przy użyciu różnych kolorów.

→→Przeprowadzić konserwację urządzenia.

Komunikaty przesyłane są za pośrednictwem ew. podłączonej magistrali Fieldbus.
biały

0

Diagnostyka
nieaktywna

Urządzenie jest włączone.
Zmiany statusu nie są wyświetlane.
Komunikaty nie są przesyłane za pośrednictwem ew. podłączonej magistrali Fieldbus.

Tabela 28:

Wyświetlanie statusu urządzenia w trybie NAMUR
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6.2

Hasła – Aktywowanie i dezaktywowanie ochrony
hasłem

Obszar konfiguracyjny: General settings → Passwords
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator (przy ustawionym zabezpieczeniu
hasłem)
Ustawienie fabryczne: Zabezpieczenie hasłem nieaktywowane
W stanie w momencie dostawy zabezpieczenie hasłem nie jest aktywowane. Ustawień w oprogramowania
można dokonywać w każdym momencie i bez podawania hasła.
Do ustawień, których mogą dokonywać wyłącznie pracownicy firmy Bürkert, wymagane jest wprowadzenie hasła.

Po aktywowaniu zabezpieczenia hasłem ustawienia w oprogramowaniu możliwe są wyłącznie z wymaganymi prawami użytkownika i po wprowadzeniu kodu.
Dla przyporządkowania praw użytkownika dostępne są 3 poziomy użytkownika.
Poziom
użytkownika
Advanced user

Symbol

Opis
Wymagany PIN: Fabrycznie przydzielony kod 005678
Prawa: odczyt wartości, ograniczone prawo do zmiany wartości.

Installer

Wymagany PIN. Fabrycznie przydzielony kod 001946
Prawa: odczyt wartości, rozszerzone prawo do zmiany wartości.

Bürkert

Wymagany PIN.
Tylko dla pracowników firmy Bürkert

Tabela 29:

Poziomy użytkowników

Na poziomach użytkowników Advanced user i Installer można zmieniać fabrycznie przydzielony kod (hasło).
Uwaga! Hasła należy dokumentować i udostępniać wyłącznie upoważnionym osobom.
Po aktywowaniu wygaszacza ekranu zmiana ustawień, wymagających określonego poziomu użytkownika, możliwa jest tylko po wprowadzeniu hasła.
Przy aktywowanym zabezpieczeniu hasłem do jego zmiany wymagany jest poziom użytkownika Installer.
Poziom użytkownika zmienia się w menu kontekstowym.
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6.3

Symulacja – Symulowanie funkcji urządzenia

Przy użyciu tej funkcji można niezależnie od siebie symulować wartość zadaną, proces i zawór procesowy.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia funkcja symulacji jest nieaktywna.
Ustawienia w menu Simulation resetowane są do ustawienia fabrycznego.

6.3.1

SIGNAL GENERATOR – Symulacja wartości zadanej

Obszar konfiguracyjny: General settings → MAINTENANCE → Simulation
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Ustawienie fabryczne: SIGNAL GENERATOR wyłączony (Off), forma fali stała
W tym menu dokonuje się ustawień dla symulacji wartości zadanej.
W podmenu SIGNAL.form określa się kształt fali dla symulacji wartości zadanej.
Constant

Sygnał stały

Sine

Fala sinusoidalna

Square

Fala prostokątna

Triangle

Fala trójkątna

Mixed

Przebieg zmienny ciągu fal.

Dla wybranej formy fali można ustawiać następujące parametry:
Pozycja
menu

Ustawienie parametrów

Offset

(przesunięcie punktu
zerowego w %)

Amplituda

Schematyczna prezentacja parametrów na przykładzie
fali sinusoidalnej
70%

Przesunięcie
w%

50%

t

70%

(amplituda w %)

Amplituda w %

50%

t

Period

70%

(czas trwania w s)

Czas w s

50%

t
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6.3.2

PROCESS SIMULATION – Symulacja procesu i zaworu
procesowego

Obszar konfiguracyjny: General settings → MAINTENANCE → Simulation
Prawa użytkownika wymagane do ustawień w menu: Instalator
Zależności funkcjonalne: Dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora procesu.
Ustawienie fabryczne: Symulacja procesu dezaktywowana
Przy pomocy symulacji procesu można symulować system regulacji, który może być modelowany z różnych
funkcji transmisji. Dzięki temu istnieje możliwość testowania urządzenia w warunkach procesowych oraz
poprzez wykonanie funkcji P.TUNE możliwość domyślnego ustawienia regulatora procesowego.
Opis punktów menu do symulacji procesu:
W menu PROCESS.form można dla modelowania systemu regulacji wybierać różnie funkcje transmisji. Są one
po kolei włączane podczas symulacji.
Struktura modelu symulacji procesu
Funkcje transmisji
Człon P

→

KS

Zawsze
dostępny.
Współczynnik
wzmocnienia.

Człon czasu
martwego

→

→

→

Ustawienie w Ustawienie w
menu Dead
menu NONtime.
LINEARITY.

Człon PT1
Nr 2

→

Człon PT2

→

Człon I

→

→

Wybrać człony transmisyjne w menu Process.form.
Ustawienie członów transmisyjnych w punktach menu:

1.PT1
Charakterystyka zdefiniowana przez
użytkownika
patrz rozdział
CHARACT

Ustawienie
w menu
KS.
Tabela 31:

Nielinearność Człon PT1
charakterystyki Nr 1

2.PT1

PT2t, PT2d

Struktura symulacji procesu

Opis funkcji transmisji
Funkcja
transmisji

Przedstawienie zachowania się podczas transmisji

Człon P

y

Zmienna wejściowa

KS

u

Zmienna wyjściowa
y

t
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Funkcja
transmisji

Przedstawienie zachowania się podczas transmisji

Człon czasu
martwego

y

Zmienna wejściowa

Zmienna wyjściowa

u

y
t

Nielinearność

y
100

Zmienna wyjściowa
w

a

Zmienna wejściowa

y

lin

io

u
0

Człon PT1

0

u

100

y

Zmienna wyjściowa

Zmienna
wejściowa

y

PT1 t

u

t

Człon PT2

y

Zmienna wejściowa

Zmienna wyjściowa
PT2 t

u

y

PT2 d
t

Człon I

y

Zmienna wejściowa

Zmienna wyjściowa

u

y

1s
t

Tabela 32:

Opis funkcji transmisji

W menu KS można wpisywać współczynnik wzmocnienia dla systemu regulacji procesu.
W menu Dead time można wpisywać czas martwy dla systemu regulacji procesu.
W menu NON-LINEARITY można wybierać linearny lub nielinearny proces.
W punktach menu 1.PT1 t, 2.PT1 t i PT2 t można wpisywać dla symulacji procesu stałą czasową dla danego
członu transmisyjnego.
W menu PT2 d można wpisywać symulację procesu stopnia parowania dla członu transmisyjnego PT2.
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1.PT1 t Stała czasowa [T1] = 1 s
5

y

Wyjście symulowanego procesu

4
63%

KS = 5

3
2

Wejście symulowanego procesu

1
0

t
0

1

2

3

[s]

4

Dead time Czas martwy = 1 s
Obrazek 13: Przykład modelowanego systemu regulacji procesu PT1 – T1

Przykład modelowanego systemu regulacji procesu PT2:
2
PT2d = 1
PT2d = ½
1.5

PT2d = ¼

1

0.5
KS = 1
0

0

5

10

15

20

25

Obrazek 14: Przykład różnych parowań przy modelowanym odcinku regulacyjnym procesu PT2
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WŁAŚCIWOŚCI REGULATORÓW PID

Regulator PID posiada część proporcjonalną, część integralną i część różniczkową (części P, I i D).

7.1

Część P

Funkcja:

Kp jest współczynnikiem proporcjonalnym (współczynnik wzmocnienia). Wyraża on stosunek zakresu
nastawczego ∆Y do zakresu proporcjonalnego ∆Xd.
Charakterystyka i odpowiedź skokowa części P regulatora PID
X
Xd
t

Y
Y

Y0

Ymin

Zakres
nastawczy ∆Y

Ymax

Kp⋅Xd

t

Xd

Zakres proporcjonalny ∆Xd

Charakterystyka

Odpowiedź skokowa

Obrazek 15: Charakterystyka i odpowiedź skokowa części P regulatora PID

Właściwości
Czysty regulator P pracuje teoretycznie bez opóźnienia, tzn. że jest szybki i tym samym korzystny pod kątem
dynamicznym. Posiada stałą różnicę regulacyjną, tzn. że nie do końca kompensuje wpływy zakłóceń i tym
samym jest relatywnie niekorzystny pod kątem statycznym.
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7.2

Część I

Funkcja:

Y=

1
Xddt
Ti∫

(5)

Ti jest czasem różniczkowania lub czasem nastawiania. Jest to czas, który jest odliczany do momentu
przejścia wielkości nastawczej przez cały zakres nastawczy.
Charakterystyka i odpowiedź skokowa części I regulatora PID
X
Xd

dY
dt
Zakres
nastawczy ∆Y

Ymax
Xd
Ymin

Charakterystyka

Odpowiedź skokowa

Obrazek 16: Charakterystyka i odpowiedź skokowa części I regulatora PID

Właściwości
Czysty regulator I całkowicie usuwa wpływu pojawiających się zakłóceń. Tak więc, posiada korzystne zachowanie pod kątem statycznym. Pracuje z uwagi na swoją ograniczoną prędkość nastawiania wolniej od regulatora
P i ma tendencje do drgań. Jest więc relatywnie niekorzystny pod kątem dynamicznym.
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7.3

Część D

Funkcja:

Y = K d⋅

dXd
dt

(6)

Kd jest współczynnikiem różniczkowym. Im większa jest wartość Kd, tym mocniejszy jest wpływ D.
Charakterystyka i odpowiedź skokowa części D regulatora PID
X

X
Xd
t
Y

Y

t

Odpowiedź skokowa

Odpowiedź wzrostowa

Obrazek 17: Charakterystyka i odpowiedź skokowa części D regulatora PID

Właściwości
Regulator z częścią D reaguje na zmiany wielkości regulacyjnej i dzięki temu może szybciej redukować występujące różnice regulacyjne.
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7.4

Nakładanie części P, I i D

Funkcja:

Y = K p⋅X d+

1
dXd
Xddt +K d
∫
Ti
dt

(7)

Z Kp · Ti = Tn i Kd/Kp = Tv wynika dla funkcji regulatora PID:

Y = K p⋅( X d +

Kp 			

1
dXd
Xddt + T v
)
∫
Tn
dt

(8)

część proporcjonalna (współczynnik wzmocnienia)

Tn			czas resetowania
(czas potrzebny do tego, aby poprzez część I uzyskać tak samo dużą zmianę wielkości
nastawczej, jaka powstaje na skutek części P)
Tv			czas wyprzedzenia
(czas, o który określona wielkość nastawcza osiągana jest z powodu części D szybciej niż w
przypadku czystego regulatora P)
Odpowiedź skokowa i odpowiedź wzrostowa regulatora PID
X

X

Xd
t

t
Y

Y

Część D

Część I

Część I

Część D

Kp⋅Xd
Część P

Część P

t

t

Czas resetowania Tn

Odpowiedź skokowa regulatora PID

Czas wyprzedzenia Tv

Odpowiedź wzrostowa regulatora PID

Obrazek 18: Charakterystyka, odpowiedź skokowa i odpowiedź wzrostowa regulatora PID
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7.5

Zrealizowany regulator PID

7.5.1

Część D z opóźnieniem

W regulatorze procesowym typu 8693 zrealizowana jest część D z opóźnieniem T.
Funkcja:

T⋅

dY
dXd
+ Y = K d⋅
dt
dt

(9)

Nakładanie części P, I i DT
X
Xd
t
Y
Xd
T

t
T
Obrazek 19: Charakterystyka nakładania części P, I i DT

7.5.2

T⋅

Działanie realnego regulatora PID

dY
1
dXd
+Y =Kp( Xd+
Xddt + T v
∫
dt
Tn
dt

(10)

Nakładanie części P, I i DT
X
Xd
t
Y
Xd
Kp
T

Kp⋅Xd

t
Tn
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Obrazek 20: Charakterystyka odpowiedzi skokowej realnego regulatora PID

polski

Typ 336x
Zasady ustawień dla regulatora PID

8

ZASADY USTAWIEŃ DLA REGULATORA PID

System regulacyjny typu 8693 wyposażony jest w funkcję samooptymalizacji dla struktury i parametrów
zintegrowanego regulatora procesowego. Obliczone parametry PID można oglądać za pośrednictwem menu
obsługi i dowolnie dodatkowo optymalizować drogą empiryczną.
W literaturze poświęconej tematyce techniki regulacyjnej podaje się cały szereg zasad ustawiania, przy
pomocy których można eksperymentując obliczać korzystne ustawienie parametrów regulatorów. Aby przy
tym uniknąć błędnych ustawień, należy zawsze przestrzegać warunków, w których dane zasady ustawień
zostały przygotowane. Oprócz właściwości systemu regulacji i samego regulatora ważne jest przy tym to, czy
skompensowana ma zostać zmiana zakłócającej wielkości, czy też zmiana wiodącej wielkości.

8.1

Zasady ustawień wg Zieglera i Nicholsa
(metoda drgań)

W przypadku tej metody ustawienia parametrów regulatora dokonuje się na bazie zachowania się układu
regulacji na granicy stabilności. Parametry regulatora ustawia się najpierw w taki sposób, że układ regulacji
zaczyna drgać. Na bazie powstających przy tym krytycznych parametrów dobiera się korzystne ustawienie
parametrów regulatora. Naturalnie warunkiem dla zastosowania tej metody jest brak przeciwwskazań dla
wprowadzenia układu regulacji w drgania.
Sposób postępowania

→→Ustawić regulator jako regulator P (tzn. Tn = 999, Tv = 0), wybrać wstępnie małą wartość Kp
→→Ustawić żądaną wartość zadaną
→→Zwiększać wartość Kp do momentu, kiedy wielkość regulacyjna zacznie powodować nietłumione stałe
drganie.

Ustawiony na granicy stabilności współczynnik proporcjonalności (współczynnik wzmocnienia) określany jest
jako Kkryt. Powstający przy tym czas drgań określany jest jako Tkryt.
Przebieg wielkości regulacyjnej na granicy stabilności
Wartość rzeczywista
X

Tkryt t
Czas
Obrazek 21: Przebieg wielkości regulacyjnej PID
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Z wartości Kkryt i Tkryt można w oparciu o poniższą tabelę obliczyć parametry regulatora.
Ustawianie parametrów wg Zieglera i Nicholsa
Typ regulatora

Ustawienie parametrów

Regulator P

Kp = 0,5 Kkryt

Regulator PI
Regulator PID
Tabela 33:

-

-

Kp = 0,45 Kkryt

Tn = 0,85 Tkryt

-

Kp = 0,6 Kkryt

Tn = 0,5 Tkryt

Tv = 0,12 Tkryt

Ustawianie parametrów wg Zieglera i Nicholsa

Zasady ustawień wg Zieglera i Nicholsa stworzono dla systemów P z opóźnieniem czasowym pierwszego rzędu
i czasem martwym. Ale dotyczą one tylko regulatorów z zachowaniem zakłócającym i nie dotyczą regulatorów
z zachowaniem wiodącym.
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8.2

Zasady ustawień wg Chiena, Hronesa i Reswicka
(metoda skoku wielkości nastawczej)

W przypadku tej metody ustawienia parametrów regulatora dokonuje się na bazie zachowania się przejściowego
systemu regulacji. Wydawany jest skok wielkości nastawczej o wartości 100%. Na podstawie przebiegu wartości rzeczywistej wielkości regulacyjnej określa się czasy Tu i Tg.
Przebieg wielkości regulacyjnej po skoku wielkości nastawczej ∆Y

∆Y

Wielkość nastawcza Y

t

Wartość rzeczywista
Ks⋅∆Y
∆X

Wielkość regulacyjna

Tu

Tg

t

Obrazek 22: Przebieg wielkości regulacyjnej po skoku wielkości nastawczej

Sposób postępowania

→→Przełączyć regulator do trybu ręcznego (MANU)
→→Wydać skok wielkości nastawczej i długopisem zapisać wielkość regulacyjną
→→W przypadku krytycznych przebiegów (np. ryzyko przegrzania) wyłączyć w odpowiednim momencie.
Należy pamiętać, że w systemach termicznie bezwładnych wartość rzeczywista wielkości regulacyjnej może po wyłączeniu dalej rosnąć.
W tabeli „Tabela 34“ podane są wartości nastawcze dla parametrów regulatora w zależności od wartości Tu,
Tg i Ks dla zachowania wiodącego i zachowanie zakłócającego oraz dla aperiodycznej operacji regulacji oraz
operacji regulacji z 20% przeregulowaniem. Dotyczą one systemów z zachowaniem P, czasem martwym i
opóźnieniem pierwszego rzędu.
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Ustawienie parametrów wg Chiena, Hronesa i Reswicka
Ustawienie parametrów
Typ regulatora

przy aperiodycznej operacji regulacji
(0% przeregulowanie)

przy operacji regulacji
z 20% przeregulowaniem

Prowadzenie

Prowadzenie

Regulator P

Kp = 0,3 ·

Regulator PI

Kp = 0,35 ·

Usterka

Tg
Tu · Ks
Tg
Tu · Ks

Tn = 1,2 · Tg

Regulator PID

Tabela 34:

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Usterka

Kp = 0,3 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7·

Tg
Tu · Ks

Tn = 4 · Tu

Kp = 0,95 ·

Tn = Tg
Tg
Tu · Ks

Kp = 0,95 ·

Tn = 2,3 · Tu
Tg
Tu · Ks

∆X
∆Y

Tg
Tu · Ks

Tn = Tg

Tn = 2,4 · Tu

Tn = 1,35 · Tg

Tn = 2 · Tu

T v = 0,5 · Tu

T v = 0,42 · Tu

T v = 0,47 · Tu

T v = 0,42 · Tu

Ustawienie parametrów wg Chiena, Hronesa i Reswicka

Współczynnik wzmocnienia Ks systemu regulacji przedstawia się następująco:

Ks=

Kp = 1,2 ·

(11)
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SŁOWNIK

Autotune

Dopasowanie przetwornika przemieszczenia regulacji położenia do
fizycznego suwu nastawnika.
Poniżej nazwa menu dla przeprowadzenia funkcji Autotune.
W przypadku zaworów regulacyjnych prostych i skośnych: X.TUNE
W przypadku regulacyjnych zaworów membranowych: M.Q.0.TUNE

Obszar Widoki

Część obszaru oprogramowania sprzętowego, służąca do wyświetlania wartości.
W obszarze Widoki wartości procesowe wyświetlane są z użyciem jednego
lub kliku widoków.

SAFEPOS Energy-pack

Nazwa własna baterii stosowanej w urządzeniach Bürkert.

Obszar konfiguracyjny

Częściowy obszar oprogramowania sprzętowego, w którym dokonuje się
konfiguracji i parametryzacji urządzenia.
Oprogramowanie elektromechanicznego zaworu regulacyjnego podzielone
jest na następujące obszary konfiguracyjne:
•• Regulator położenia
•• Wejścia/wyjścia
•• Regulator procesowy (dostępny tylko w urządzeniach z funkcją regulatora
procesowego)
•• Komunikacja przemysłowa
•• Wyświetlacz
•• Ustawienia ogólne

Menu kontekstowe

Menu, które dostępne jest tylko na wyświetlaczu urządzenia i które można
wywoływać w dowolnym miejscu struktury menu. W menu kontekstowym
poza wyświetlaniem kontekstowych informacji dokonuje się ustawień
wyświetlacza i zmienia prawa użytkownika.

NAMUR

Skrót i nazwa własna dla technologii
Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie e.V.

NAMUR NE 107

Zalecenie dla „Samomonitorowania i diagnostyki urządzeń polowych“.

Karta

Częściowy obszar oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie
sprzętowe dzieli się na obszary konfiguracyjne, których punkty menu przyporządkowane są w zależności od funkcji kart jako PARAMETRY, KONSERWACJA i DIAGNOSTYKA.
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