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1 O MANUAL DE OPERAÇÃO
O manual de operação descreve todo o ciclo de vida do dispositivo. 

 →Manter este manual ao alcance no local de uso.

Informações importantes sobre segurança.

 ► Ler este manual com atenção.

 ► Prestar atenção especial às instruções de segurança, uso previsto e condições de uso.

 ► Os usuários deste dispositivo devem ler e compreender este manual.

1.1 Símbolos de representação

PERIGO

Avisa sobre um perigo imediato.

 ► O não cumprimento pode resultar em morte ou ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA

Avisa sobre uma situação potencialmente perigosa.

 ► O não cumprimento representa risco de ferimentos graves ou morte. 

CUIDADO

Avisa sobre um possível perigo.

 ► O não cumprimento pode resultar em ferimentos leves ou médios.

ATENÇÃO

Avisa sobre danos materiais.

 ► O desrespeito pode danificar o dispositivo ou o sistema. 

Identifica informações adicionais importantes, dicas e recomendações.

Faz referência a informações neste manual ou em outras documentações.

 ►  Indica uma instrução para evitar um perigo.

 → Identifica uma etapa de trabalho que deve ser executada.
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1.2 Definições

Termo Neste	manual	significa
Dispositivo,  
Ilha de válvulas

Bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647

Ilha de válvulas Bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 combinado com os módulos do 
sistema descentralizado de periféricos Siemens SIMATIC ET 200SP/SP 
HA

Válvula,  
Válvula piloto

Válvula solenoide integrável ao bloco de válvulas para a pneumática

Calha normalizada Calha normalizada (para uso com SIMATIC ET 200SP) ou 
trilho perfilada (para uso com SIMATIC ET 200SP HA)

Atuador, 
válvula de processo, 
cilindro pneumático,  
acionamento pneumático, 
componentes pneumáticos

Consumidor pneumático que é acionado pelo bloco de válvulas

Sistema Máquina, cujo consumidor pneumático é acionado pelo bloco de válvulas
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2 USO PREVISTO

O bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 foi concebido para o acionamento de consumidores 
pneumáticos em sistemas de automação. O bloco de válvulas pode ser empregado apenas no 
acionamento de consumidores pneumáticos adequados.

 ► Utilizar o dispositivo apenas em conformidade com o seu uso previsto. O uso inadequado do 
dispositivo pode resultar em riscos para as pessoas, instalações próximas e ao meio ambiente. 

 ► Em atmosferas explosivas é permitido usar apenas os dispositivos certificados para tal. Tais 
dispositivos são identificados por dados adicionais de homologação na placa de características. 
Consultar as informações na placa de características e o manual de operação Ex adicional fornecido na 
entrega antes de usar em área com atmosfera explosiva.

 ► Instalar o dispositivo em um armário de distribuição apropriado ou em um gabinete adequado. 
Os requisitos para o armário de distribuição ou gabinete correspondem àqueles dos sistemas 
descentralizados de periféricos "SIMATIC ET 200SP" ou "SIMATIC ET 200SP HA" da empresa Siemens 
e grau de proteção não inferior ao IP54.

 ► Não usar o dispositivo em ambiente externo.

 ► O transporte apropriado e o cuidado no armazenamento, instalação, comissionamento, operação e 
manutenção são pré-requisitos para uma operação segura e sem falhas.

 ► O uso requer que os dados permitidos, as condições operacionais e as condições de uso sejam 
consultados. Essas informações são encontradas nos documentos contratuais, no manual de operação 
e na placa de características.

 ► Ao usar dispositivos ou componentes de terceiros, usar apenas aqueles recomendados ou certificados 
pela Bürkert. 

 ► Usar o dispositivo apenas em perfeito estado técnico.

A ilha de válvulas é destinada exclusivamente ao uso no setor industrial.

A ilha de válvulas só é permitida em aplicações que representam risco para a integridade física ou a vida 
quando as funções SIA e EVS para este efeito forem usadas com o equipamento correspondente e homo-
logado (relé de segurança etc.).
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3 INSTRUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA
Estas instruções de segurança não contemplam eventualidades e eventos relacionados à montagem, 
operação e manutenção. A empresa operadora é responsável pelo cumprimento dos regulamentos de 
segurança locais relacionados com o pessoal.

Risco de ferimentos decorrentes da pressão elevada, escape de fluidos e movimento descontrolado 
dos atuadores.

 ► Bloquear os movimentos dos atuadores antes de trabalhar no dispositivo ou sistema. 

 ► Desligar a pressão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Purgar ou esvaziar as linhas.

Risco de ferimento por choque elétrico.

 ► Desligar a tensão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Proteger contra reativação.

 ► Respeitar as normas de prevenção de acidentes e de segurança para dispositivos elétricos.

Risco de queimaduras nas partes quentes do dispositivo.

 ► Manter o dispositivo afastado de meios e substâncias facilmente inflamáveis.

Risco de ferimentos decorrentes de instalação e manutenção inadequadas.

 ► Apenas pessoal técnico treinado pode realizar os trabalhos de instalação e manutenção.

 ► Executar os trabalhos de instalação e manutenção apenas com as ferramentas adequadas.

Risco de ferimentos decorrente de ativação indesejada e movimento descontrolado do dispositivo e 
sistema.

 ► Proteger o dispositivo e a instalação contra ativação inadvertida.

 ► Certificar-se de que o sistema inicie os movimentos apenas de forma controlada.

Risco de ferimentos por reações alérgicas aos lubrificantes.

 ► Evitar o contato da pele com os lubrificantes. 

 ► Usar luvas de proteção.
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Situações genéricas de risco.

Para proteção contra ferimentos:

 ► Transportar, montar e desmontar dispositivos pesados apenas com auxílio de um colega e com equipa-
mento de transporte adequado.

 ► Instalar o dispositivo em conformidade com os regulamentos vigentes no país. 

 ► Não alimente as conexões de fluido do sistema com fluidos agressivos ou inflamáveis.

 ► Não alimente as conexões de fluido do sistema com líquidos.

 ► Após interrupção do processo, assegurar que a reativação seja feita de forma controlada.  
Observar a sequência: 
1. Estabelecer o fornecimento elétrico. 
2. Pressurizar com fluido.

 ► Não realizar qualquer alteração no dispositivo.

 ► Não sobrecarregar o dispositivo mecanicamente.

 ► Respeitar as regras técnicas gerais.

ATENÇÃO
Componentes e módulos suscetíveis à eletrostática.

O dispositivo contém componentes eletrônicos sensíveis à descarga eletrostática (ESD). O contato 
com pessoas ou objetos com carga eletrostática representam risco para esses componentes. Na pior 
das hipóteses, esses componentes são destruídos imediatamente ou deixam de funcionar após o 
comissionamento.

 ► Observar os requisitos da norma EN 61340-5-1 para reduzir ou evitar possíveis danos decorrentes de 
uma descarga eletrostática repentina.

 ► Não tocar nos componentes eletrônicos quando eles estiverem energizados com a tensão de 
alimentação.
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4 INFORMAÇÕES GERAIS

4.1 Endereço de contato
Alemanha
Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111 
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448 
E-mail: info@burkert.com

Internacional	
Os endereços de contato podem ser encontrados na última página do Quickstart impresso.

Além disso, também podem ser encontrados na internet em: www.burkert.com

4.2 Garantia
O requisito para a garantia é o uso adequado do dispositivo respeitando as condições específicas de uso. 

4.3 Informações na internet
Os manuais de operação e as fichas de dados do bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 podem ser 
encontrados na internet em: 
country.burkert.com

As informações sobre os sistemas descentralizados de periféricos da Siemens são encontradas na 
internet.

SIMATIC ET 200SP

Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293

Manuais:  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

SIMATIC ET 200SP HA

Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

Manuais: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man

A Bürkert não tem nenhuma influência sobre a atualidade dos links.

http://country.burkert.com
http://country.burkert.com
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man
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4.4 Normas e diretivas

O dispositivo está em conformidade com as medidas de harmonização relevantes da UE. Além disso, o 
dispositivo também atende às exigências das leis do Reino Unido.

A versão atual da Declaração de Conformidade da UE/ Declaração de Conformidade do Reino Unido lista 
as normas harmonizadas que foram aplicadas durante o procedimento de avaliação de conformidade.

Em determinadas circunstâncias, o SIMATIC ET 200SP possui homologações que não estão 
disponíveis para o bloco de válvula.

 ► Verificar e certificar-se de que o dispositivo tem as homologações necessárias para todos os 
componentes da ilha de válvulas antes de usá-lo.
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5 VISÃO GERAL DO SISTEMA
A combinação entre os módulos do sistema descentralizado de periféricos Siemens SIMATIC ET 200SP/
SP HA com o bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 cria um sistema consistente de componentes 
eletrônicos e pneumáticos. Respeitando-se regras simples, módulos eletrônicos e pneumáticos com 
funcionalidades diferentes poderão ser combinados de acordo com os requisitos.

A possibilidade de combinar o bloco de válvulas tanto com o SIMATIC ET 200SP quanto com o 
SIMATIC ET 200SP HA permite escolher as características do sistema (compacticidade, funções de 
redundância etc.) necessárias para a aplicação.

Sistema eletropneumático 
de automação

Bloco de válvulas AirLINE SP tipo 
8647

Módulos de conexão "PSU-..."

Módulo pneu-
mático básico

Módulo eletrônico 
básico Válvulas

Módulos de válvula "PQ..."

Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA

Consulte o manual do sistema 
SIMATIC ET 200SP 

para obter mais informações
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5.1 Bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647

Módulo de conexão 
esquerdo

Módulo de conexão 
no meio

Módulos de válvula com 4 lugares Módulo de válvula com 8 lugares

Módulo de conexão 
direito

Fig. 1: Visão geral do bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647

O bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 é um sistema modular eletropneumático de módulos de 
conexão e grupos de válvulas. Ele destina-se à integração total no sistema descentralizado de periféricos 
"SIMATIC ET 200SP" e "SIMATIC ET 200SP HA" da Siemens. 
O bloco de válvulas serve para conectar as válvulas piloto pneumáticas diretamente ao SIMATIC ET 200SP/
SP HA e controlar por meio do SIMATIC ET 200SP/SP HA. Cilindros pneumáticos, válvulas de processo 
pneumáticas ou outros componentes pneumáticos semelhantes podem ser conectados nas saídas 
pneumáticas. 
Se os componentes pneumáticos tiverem sistemas de feedback instalados, a posição dos componentes 
acionados pneumaticamente poderá ser exibida na válvula piloto relacionada. Isso facilita a detecção de 
problemas durante a instalação ou operação. 
O bloco de válvulas e os módulos eletrônicos do SIMATIC ET 200SP/SIMATIC ET 200SP HA possuem 
diversas características como, por exemplo, uma ampla variedade de configurações ou capacidades 
de diagnóstico. Opcionalmente, os grupos de válvulas podem ser desligados por meio de um contato 
de comutação externo sem potencial elétrico. Isso permite implementar conceitos de comando como, 
por exemplo, o "desligamento central da planta". 
A pressão do fluido pode ser monitorada no local ou automaticamente com o controlador por meio de 
módulo com manômetro integrado ou sensor de pressão. 
O desenvolvimento do projeto, a parametrização e a configuração são feitos com as mesmas ferramentas 
usadas para o SIMATIC ET 200SP/SP HA, por ex., SIMATIC "STEP 7", "TIA-Portal" ou "PCS7". A conexão 
com os sistemas PROFIBUS preferidos ou os sistemas PROFINET é feita por meio do GSD/GSDML. A 
conexão também poderá ser feita por meio do HSP ou HUP se as ferramentas de projeto da Siemens forem 
usadas. Isso proporciona funções adicionais e uma operação prática.
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5.2 Informações sobre compatibilidade e versões

5.2.1 Resumo das versões de revisão

a partir da data de produção de 05/2017 a partir da data de produção de 05/2022

REV.1 REV. 2

 • Módulos pneumáticos básicos REV.1

 • Módulo de conexão REV.1

 • Tipos de válvulas solenoide 6524 e 6525 
REV.1:
Face flangeada para válvulas duplas: 
tipo 6524 2x3/2 vias
Face flangeada para válvulas individuais: 
tipo 6524 3/2 vias 
tipo 6525 5/2 vias

 • AirLINE Quick REV.1

 • Módulos pneumáticos básicos REV.2

 • Módulo de conexão REV.2

 • Tipos de válvulas solenoide 6524 e 6525 
REV.2
Face flangeada unificada para válvulas 
duplas e individuais: 
Tipo 6524 2x3/2 vias 
Tipo 6524 3/2 vias 
Tipo 6525 5/2 vias

 • AirLINE Quick REV.21)

1) No que se refere à instalação e montagem, AirLINE Quick REV.1 e REV.2 não apresentam diferenças.

5.2.2 Informações sobre a revisão 2 (REV.2)
As válvulas individuais de tipo 6524 e 6525, os módulos base pneumáticos, os módulos de conexão, bem 
como a adaptação da base do armário de distribuição AirLINE Quick foram renovados devido a várias oti-
mizações. Por isso, é preciso verificar a compatibilidade nos casos a seguir:

 • Troca da válvula (consulte o capítulo "12.2 Trocar válvula")

 • Expansão, reparo ou mudança dos blocos de válvula
A nova revisão (REV.2) influencia apenas os componentes pneumáticos do bloco de válvulas 8647. A 
revisão não influencia: 

- Dados elétricos

- Projeto

- Dimensões externas

Para obter mais informações, consulte também

"5.5.1 Válvulas solenoide para o sistema pneumático tipo 6524 e tipo 6525"

"5.3 Módulos de conexão"

"5.4 Módulos de válvulas"
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5.2.3 Diferenças entre REV.1 e REV.2

Característica REV.1 REV.2

Cor do anel de abertura 
(conector de engate 
rápido da mangueira)

preto azul

Disposição do canal das 
conexões de trabalho

paralelo ondulado

Indicação na placa de 
características (Exemplo)

sem a informação "Rev." com a informação “Rev.2”
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5.3 Módulos de conexão

Bürkert
Fluid Control Systems

D-74653 Ingelfingen

Version Änderungsnr. Änderungstext Datum (yyyy-mm-dd)

Maße ohne Toleranzangabe

MaterialnummerKlass-Nr. / Artikel-Nr.

Maßstab:

Typ

Werkstoff

Benennung

Unterlagenart

Ers.f.

SW

Blatt

 

1/1
A3

  

 

 

Format

Bearbeiter

Projekt-Nr.

Dokument-Id.

 

Rundungshalbmesser
Längenmaße

Winkelmaße

Ersteller
Name Datum (yyyy-mm-dd)

Revision
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Parafusos de fixação 
do bloco de válvulas na 
calha normalizada

opcional: manômetro

Indicador LED (apenas 
nos módulos de 
conexão com sensor de 
pressão)

Módulo de conexão 
esquerdo

Conector para barra-
mento da parte traseira

Conector para tensão

Módulo de conexão 
no meio

Módulo de conexão direito

Fig. 2: Visão geral do módulo de conexão (representado: REV.2 – apenas diferenças em detalhes de REV.1)

O fornecimento pneumático e purga do bloco de válvulas são feitos por meio dos módulos de conexão. 
Além disso, o bloco de válvulas é fixado pelo módulo de conexão à calha normalizada.

5.3.1 Opções
Os módulos de conexão podem ser equipados opcionalmente com manômetro ou sensor eletrônico de 
pressão. Na variante com o sensor eletrônico de pressão, a pressão de fornecimento medida é disponibi-
lizada pelo ET 200SP como um valor analógico. Essa variante possui 5 LEDs para a indicação do status (2 
LEDs para o status do módulo, 3 LEDs para o status da pressão).

5.3.2 Visão geral dos módulos de conexão

Designação Número de 
identificação

Posição no 
bloco de 
válvulas

Largura de 
montagem 

[mm]

Manômetro Sensor de 
pressão

PSU-L 285088 Esquerda 44
PSU-L-M 284112 X
PSU-L-PS 292732 X
PSU-M 285091 Meio 33
PSU-M-M 284944 X
PSU-R 285092 Direita 44
PSU-R-M 284195 X
PSU-R-PS 292734 X

Tabela 1: Visão geral dos módulos de conexão

O projeto dos módulos de conexão é descrito no capítulo "9.2.2".
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5.4 Módulos de válvulas

Módulo ele-
trônico básico

Válvulas

Módulo pneu-
mático básico

Módulo de válvula com 8 lugares

Módulo de válvula com 4 lugares

Fig. 3: Visão geral do módulo de válvulas (representado: REV.2 – apenas diferenças em detalhes de REV.1)

Os módulos de válvulas convertem os sinais elétricos de controle do módulo de interface em sinais pneu-
máticos de saída e disponibilizam as saídas pneumáticas de trabalho.

Existem módulos de válvulas com 4 slots (módulo de válvulas com 4 lugares) ou com 8 slots (módulo de 
válvulas com 8 lugares). As válvulas integráveis são descritas no capítulo "5.5".

As diversas funções de válvulas são combináveis umas com as outras.

Os módulos de válvulas consistem nos seguintes módulos:

Módulo eletrônico básico (consulte o capítulo "5.4.1" na página 18)

Módulo pneumático básico (consulte o capítulo "5.4.2" na página 19)

Válvulas (consulte o capítulo "5.5" na página 19)

No projeto dos módulos de válvulas, apenas os módulos eletrônicos básicos são relevantes. 
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5.4.1 Módulo eletrônico básico (módulo PQ)
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Módulo básico com 8 slots

Módulo básico com 4 slots

LEDs e display LC

Compartimento 
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identificação

Fig. 4: Visão geral do módulo básico eletrônico (parte integrante do módulo de válvulas)

O módulo básico eletrônico é parte integrante do módulo de válvulas. Ele contém os conectores elétricos 
para as válvulas, o sistema eletrônico para o acionamento das válvulas e os indicadores visuais de status 
(LEDs para indicação de status e uma tela LCD).

Existem módulos eletrônicos básicos com slots para 4 ou 8 válvulas. Cada slot pode disponibilizar 1 ou 2 
saídas elétricas dependendo do tipo da válvula usada.

Desligamento seguro por módulo

Opcionalmente, os módulos eletrônicos básicos como "variante EVS" podem ser comutados com um 
contato de comutação externo sem potencial. Isso permite desligar todas as válvulas desse módulo básico 
com segurança (por ex., para “desligamento central da planta”, consulte detalhes no capítulo "8.3").

Visão geral dos módulos eletrônicos básicos

Designação Número de 
identificação

Quantidade de 
slots de válvula

Largura de 
montagem 

[mm]

Tipo de 
válvula*

EVS**

PQ4VS4 284935

4 44

I
PQ4VS4EVS 285097 I X
PQ8VS4 284936 II
PQ8VS4EVS 285098 II X
PQ8VS4EVS-5/3V 331588 III X
PQ8VS8 283166

8 88

I
PQ8VS8EVS 285095 I X
PQ16VS8 284806 II
PQ16VS8EVS 285096 II X

Tabela 2: Visão geral dos módulos eletrônicos básicos

O projeto dos módulos eletrônicos básicos é descrito no capítulo "9".

*) I = Válvula individual (tipo 6524, 6525); 
II = Válvula dupla (válvula 2x3/2 vias tipo 6524 e válvula de impulso tipo 0460) 
III = Válvula 5/3 vias (tipo 0460)

**) Desligamento externo da tensão da válvula
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5.4.2 Módulo pneumático básico
Módulo básico com 8 slotsMódulo básico com 4 slots

Fig. 5: Visão geral do módulo básico pneumático (representado: REV.2 – apenas diferenças em detalhes de REV.1)

O módulo básico pneumático é parte integrante do módulo de válvulas. Ele suporta as válvulas, serve para 
o fornecimento pneumático e purga das válvulas e disponibiliza as saídas pneumáticas de trabalho. Há 
diversas opções para a conexão e aparelhagem (consulte a ficha de dados).

5.5 Válvulas solenoide integráveis para o sistema 
pneumático

5.5.1 Válvulas solenoide para o sistema pneumático tipo 6524 e 
tipo 6525

NOTA
Dano do acionamento manual
Para evitar danos do acionamento manual, ter em atenção o seguinte:
Acionamento manual "A": 

 ► Pressionar (função de contato) ou rodar (Função de travamento)
Acionamento manual "B": 

 ► Apenas rodar (função de travamento).
Acionamento manual "C": 

 ► Pressionar (função de contato), rodar em estado premido (função de travamento).

Tipo 6524

Acionamento 
manual A: Acionamento 

manual

Válvula 3/2 vias Válvula 2x3/2 vias

B

C

Tipo 6525

Acionamento 
manual A:

Válvula 5/2 vias

Fig. 6: Válvulas tipo 6524 (válvula 3/2 vias e 2x3/2 vias) e tipo 6525 (válvula 5/2 vias)
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Tipo 6524 é uma válvula de 3/2 vias ou uma válvula 2x3/2 vias. Tipo 6525 é uma válvula de 5/2 vias. As 
válvulas consistem em uma válvula solenoide basculante como piloto e uma válvula pneumática de assento 
como amplificador. Elas são monoestáveis e equipadas de série com acionamento manual. 

Os tipos 6524 e 6525 são adequados para a montagem individual ou em bloco e são usados para acionar 
os acionamentos pneumáticos principalmente em blocos ou ilhas de válvulas. Eles possibilitam a comu-
tação de pressões elevadas com pouca potência e tempos de comutação curtos.

Variantes 2x3/2 vias 

Nesta variante, o tipo 6524 contém duas válvulas de 3/2 vias de funcionamento independente uma da 
outra. Isso faz com que o bloco de válvulas seja extremamente compacto.

Desligamento seguro por canal

Opcionalmente, as válvulas dos tipos 6524 e 6525 podem ser equipadas com uma segunda. Conexão 
(cabo fixado por pressão). Isso permite um desligamento seguro por canal. Essas variantes de válvula não 
possuem acionamento manual.

O contato deve estar no mesmo armário de distribuição da ilha de válvulas, o comprimento máximo do fio 
é limitado a 2 m.

Consulte também "8.3.1 Conexão "EVS"" na página 37.

5.5.2 Conexão fluídica de válvulas individuais

Tipo 6524

3/R
X*

2/A

1/P

Tipo 6525

X*
5/R
4/A

1/P
2/B
3/S

Abastecer a pressão 
no maior volume 

possível.

X* – Alívio de piloto

Fig. 7: Conexão fluídica de válvulas individuais tipo 6524 e tipo 6525
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5.5.3 Diferenças entre REV.1 e REV.2 no tipo 6524 e tipo 6525
REV.1: 
As válvulas individuais do tipo 6524 3/2 vias e o tipo 6525 5/2 vias têm a mesma face flangeada para o 
módulo pneumático básico. 

Esta face flangeada da válvula individual difere da válvula dupla tipo 6524 2x3/2 vias. 

REV.2: 
Em comparação com a REV.1, as faces flangeadas das válvulas foram unificadas para os módulos pneu-
máticos básicos. Tanto as válvulas individuais 3/2 vias e 5/2 vias quanto as válvulas duplas 2x3/2 vias 
agora têm a mesma face flangeada pneumática. 

REV.1

Válvulas individuais tipo 6524 
e tipo 6525 com face flan-

geada "FM14"

tamanhos diferentes 
dos canais

REV.2

Válvulas individuais tipo 6524 
e tipo 6525 com face flan-

geada "FM20"

Fig. 8: Diferenças das faces flangeadas nas válvulas individuais do tipo 6524 e tipo 6525

REV.1 REV.2 REV.1 e REV.2

Tipo 6524 com face 
flangeada FM14

Tipo 6525 com face 
flangeada FM14

Tipo 6524 com face 
flangeada FM20

Tipo 6525 com face 
flangeada FM20

Válvula dupla tipo 6524 
com face flangeada FM20

Fig. 9: As válvulas pneumáticas da REV.1 e REV.2 podem ser diferenciadas visualmente pelas faces flangeadas 
para fluidos.
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5.5.4 Válvula solenoide para pneumática: tipo 0460

NOTA
Dano do acionamento manual
Para evitar danos do acionamento manual, ter em atenção o seguinte:

 ► Pressionar (função de contato), rodar em estado premido (função de travamento).

Acionamento manual

Fig. 10: Válvula tipo 0460

A válvula tipo 0460 consiste em 2 válvulas solenoide piloto e uma válvula de êmbolo pneumática. O prin-
cípio de funcionamento permite a comutação de pressões elevadas com pouca potência e tempos de 
comutação curtos. As válvulas oferecem as funções de impulso 5/2 vias e 5/3 vias e são equipadas de 
série com acionamentos manuais. 
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5.5.5 Válvula de retenção dupla desbloqueável: tipo 0498
Com a válvula de retenção dupla desbloqueável tipo 0498 é possível implementar a função de 5/3 vias. Ela 
pode ser adquirida como acessório é não é parte integrante do bloco de válvulas. Ela é acionada por 2 vál-
vulas 3/2 vias do bloco de válvulas.

Em comparação com o uso de uma válvula solenoide 5/3 vias (tipo 0460), o tipo 0498 oferece as seguintes 
vantagens:

 • Pode ser usada em canais individuais 
(o tipo 0460 só pode ser usado em blocos de 4 peças)

 • Ideal para o uso em área com atmosfera explosiva em conjunto com as respectivas variantes de dispo-
sitivo da AirLINE SP tipo 8647

Válvula de retenção 
dupla desbloqueável 
tipo 0498

Fig. 11: Implementação da função 5/3 vias com a válvula tipo 0498 e 2 válvulas de 3/2 vias do bloco de válvulas

Mais informações e as fichas de dados da válvula de retenção dupla desbloqueável tipo 0498 
podem ser encontradas na internet em country.burkert.com.

http://country.burkert.com
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6 PLANEJAMENTO DE USO
O bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 foi concebido para o uso em sistemas de automação em edi-
ficações. A instalação deve ser feita em um armário de distribuição ou gabinete apropriado. Neste caso, 
apropriado significa pelo menos o grau de proteção IP54 conforme a em 60529. As condições ambientais 
devem ser levadas em consideração para a operação dos dispositivos (referente a isto, consulte também o 
manual do sistema SIMATIC ET 200SP ou SIMATIC ET 200SP HA).

SIMATIC ET 200SP:

Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293

Manual Collection:  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

SIMATIC ET 200SP HA

Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

Manuais: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man

Para o uso em área com atmosfera explosiva, seguir as instruções no capítulo "2 Uso previsto" na 
página 7.

6.1 AirLINE SP tipo 8647 em combinação com 
SIMATIC ET 200SP HA

A integração do bloco de válvulas no sistema de periféricos é feita por meio do trilho perfilado do 
SIMATIC ET 200SP HA.

Imediatamente à esquerda do bloco de válvulas é preciso haver uma SIMATIC ET 200SP BaseUnit (para 
alimentação da tensão). 

Consulte na documentação do SIMATIC ET 200SP HA como a BaseUnit pode ser equipada 
(cobertura/para módulos de periféricos SIMATIC ET 200SP liberados para SIMATIC ET 200SP HA). 
Caso um módulo de cobertura seja usado, o projeto também demandará o HSP0293 da Siemens 
(no PCS7, ele é fornecido como padrão a partir da versão 9.1).

SIMATIC 
ET 200SP HA

(Módulos de 
interface 

e periféricos)

SIMATIC 
ET 200SP

1 BaseUnit 
(alimentação da 

tensão)

Bloco de vál-
vulas AirLINE SP 

tipo 8647

Módulo do 
servidor

Fig. 12: Estrutura esquemática da estação SIMATIC ET 200SP HA com AirLINE SP tipo 8647

Para obter detalhes sobre a estrutura, consulte o capítulo "6.3.3" na página 26.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man
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A função "Configuration in Run" pode ser limitada em determinadas condições.

Recomendação para mudanças na estrutura de uma estação com a operação em andamento:

 • Realizar as alterações no sistema de projeto apenas um módulo por vez.

 • E então realizar um download para a unidade de controle. 
Exemplo: 

 → Excluir 1 módulo do projeto.

 → Realizar o download.

 → Excluir o próximo módulo do projeto.

 → Realizar o download.

 → ...

6.2 Condições de uso

As condições de uso como, por exemplo, a faixa da temperatura ambiente, a posição de montagem per-
mitida ou as certificações vigentes dependem dos módulos SIMATIC ET 200SP/SP HA que forem usados 
(consulte também o manual do sistema SIMATIC ET 200SP/SP HA).

Ao planejar o fornecimento elétrico, levar em consideração:

Em razão das propriedades das válvulas usadas, a tolerância permitida da tensão varia em 
+/– 10%. Este valor diverge das propriedades do sistema do SIMATIC ET 200SP/SP HA e das 
especificações da IEC 61131-2. 

Recomendação (necessário quando combinado com o SIMATIC ET 200SP HA!):

 → Instalar uma BaseUnit clara (abreviatura do tipo BU…D ou BU…D/T) imediatamente antes do 
bloco de válvulas. Dessa forma, o bloco de válvulas obtém uma alimentação própria de tensão.

6.3 Expansão máxima do sistema

6.3.1 Bloco de válvulas

Slots de válvulas Máximo 64 (menos quando as válvulas tipo 0460 são usadas, 2 válvulas 3/2 
vias ou a adaptação de piso de armário de distribuição "AirLINE Quick")

Módulos de conexão 
no meio

0...10 (depende da quantidade de lugares de válvula, funções e dos requisitos 
da aplicação)

Funções de válvula Máximo de 64

Largura Máximo de 858 mm
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6.3.2 Bloco de válvulas em combinação com o SIMATIC ET 200SP

Quantidade de 
módulos

64 módulos I/O/módulos de conexão/módulos eletrônicos básicos na ilha de 
válvulas completa (Siemens SIMATIC ET 200SP + blocos de válvulas AirLINE 
SP tipo 8647)

Blocos de válvulas Permite várias em 1 estação desde que a largura permitida seja respeitada.

Posição na estação Os blocos de válvulas podem ser posicionados conforme a preferência. À 
direita de um bloco de válvulas é possível alinhar vários módulos de periféricos 
SIMATIC ET 200SP.

AirLINE Quick O uso do adaptador "AirLINE Quick" para o piso do armário de distribuição é 
possível, mas as limitações das BaseUnits usadas e a quantidade dos módulos 
SIMATIC ET 200SP devem ser respeitadas (consulte detalhes no capítulo "7.4" 
na página 30).

Largura máxima 975 mm* (inclusive todos os módulos Siemens, mas sem o módulo de 
interface)

A posição de montagem, o módulo de interface usado e a análise de desempenho podem resultar em 
outras limitações (consulte também o manual do sistema SIMATIC ET 200SP).

*) Dependendo do design do bloco de válvulas, será necessário reduzir 25 mm da especificação do ET 200SP (permitido até 
1000 mm).

6.3.3 Bloco de válvulas em combinação com o 
SIMATIC ET 200SP HA

Quantidade de 
módulos

56 módulos I/O/módulos de conexão/módulos eletrônicos básicos na ilha de 
válvulas completa (Siemens SIMATIC ET 200SP HA + bloco de válvulas AirLINE 
SP tipo 8647)

Blocos de válvulas Possível apenas 1 bloco de válvulas por estação.

Posição na estação O bloco de válvulas pode ser posicionado apenas no lado direito de uma 
estação SIMATIC ET 200SP HA. No lado direito do bloco de válvulas não pode 
ser instalado nenhum outro módulo de periféricos SIMATIC ET 200SP.

AirLINE Quick Não é possível usar o adaptador "AirLINE Quick" para o piso do armário de 
distribuição em conjunto com o SIMATIC ET 200SP HA.

Largura máxima 1240 mm** (inclusive todos os módulos Siemens, mas sem o módulo 
de interface [ou módulos de interface])

A posição de montagem, o módulo de interface usado e a análise de desempenho podem resultar em 
outras limitações (consulte também o manual do sistema SIMATIC ET 200SP HA).

**) Dependendo do design do bloco de válvulas, será necessário reduzir 20 mm da especificação do ET 200SP HA (permitido até 
1260 mm).
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7 MONTAGEM

7.1 Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos em caso de montagem inadequada.

 ► Apenas pessoal técnico treinado pode realizar os trabalhos de montagem e desmontagem.

 ► Executar os trabalhos de montagem apenas com as ferramentas adequadas.

CUIDADO

Risco de ferimentos pela queda de dispositivo pesado.

Um dispositivo pesado pode cair durante o transporte ou montagem e causar ferimentos.

 ► Transportar, montar e desmontar dispositivos pesados apenas com auxílio de um colega e com equipa-
mento de transporte adequado.

O bloco de válvulas não está firmemente preso à calha normalizada antes do aperto dos parafusos de 
fixação. 

 ► Assegurar durante toda a montagem que o bloco de válvulas não caia.

Risco de ferimento nos cantos afiados.

Os cantos afiados podem causar ferimentos por corte.

 ► Usar luvas de proteção adequadas.

O bloco de válvulas AirLINE SP tipo 8647 é entregue como dispositivo completamente montado. 
Alterações podem ser feitas exclusivamente pela Bürkert.

Isso não vale para as válvulas que podem ser trocadas pelo usuário por válvulas da mesma 
configuração.



28

Montagem

Tipo 8647

7.2 Remover a proteção de transporte do bloco de 
válvulas

O bloco de válvulas está montada sobre uma calha normalizada para o transporte. Ele deve ser removido 
da calha normalizada para ser instalado no armário de distribuição.

Parafusos de fixação

Fig. 13: Soltar o bloco de válvulas da calha normalizada

 → Virar os parafusos de fixação no sentido anti-horário cuidadosamente até o encosto.

 → Inclinar o bloco de válvulas levemente para cima e remover da calha normalizada.

7.3 Montagem do bloco de válvulas na calha normalizada 
no armário de distribuição

ATENÇÃO
 ► Observar as especificações no arquivo de configuração durante a sequência de montagem.

 ► Aterrar a calha normalizada com impedância baixa para assegurar a melhor proteção CEM possível.

 ► Verificar antes da montagem no armário de distribuição se a calha normalizada está firmemente fixada 
no armário de distribuição.

O bloco de válvulas deve ser livremente acessível por cima. Durante a montagem da calha norma-
lizada no armário de distribuição, ter em atenção de que o bloco de válvulas precisa de uma dis-
tância mínima de 5 cm da borda superior do armário de distribuição ("Fig. 14").

A distância mínima é necessária para a

– Montagem e desmontagem do dispositivo na calha normalizada,

– Impede o acúmulo de calor por meio do resfriamento do dispositivo.

Se o dispositivo possuir módulos eletrônicos básicos com a função EVS, recomendamos uma distância 
mínima de 8 cm da borda superior do armário de distribuição. Isso facilita a conexão do EVS.
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Linha central da 
calha normalizada

≥50 (80) mm ≥125 (155) mm

Bloco de válvulas

Borda superior do armário de distribuição

Fig. 14: Montagem do bloco de válvulas na calha normalizada no armário de distribuição: distância mínima do 
bloco de válvulas em relação ao canto superior do armário de distribuição ≥5 cm (com função EVS ≥8 cm)

CUIDADO

Risco de ferimentos pela queda de dispositivo pesado.

O bloco de válvulas não está firmemente preso à calha normalizada antes do aperto dos parafusos de 
fixação. 

 ► Assegurar durante toda a montagem que o bloco de válvulas não caia.

 → Verificar se todos os parafusos de fixação do bloco de válvulas (consulte "Fig. 13") estão no batente 
quando virados no sentido anti-horário.

 → Colocar o bloco de válvulas sobre a calha normalizada levemente inclinada para cima e encaixar na 
calha. Segurar	o	bloco	de	válvulas	caso	a	posição	de	montagem	não	seja	na	horizontal!	

 → Apertar os parafusos de fixação no sentido horário (torque de aperto aprox. 1,8 Nm).

 → Encaixar as BaseUnits do SIMATIC ET 200SP/SP HA na calha normalizada à esquerda do bloco de vál-
vulas conforme as especificações do fabricante. Empurrar as BaseUnits no bloco de válvulas até ouvir o 
som do engate. Para que os conectores sejam ligados corretamente, deve-se observar se as BaseUnits 
se assentam sobre toda a extensão do bloco de válvulas.

 → Instalar uma BaseUnit clara (abreviatura do tipo BU…D ou BU…D/T) preferencialmente à esquerda do 
bloco de válvulas (necessário quando combinado com o SIMATIC ET 200SP HA).

 →Montar o módulo de servidor ou outras BaseUnits do SIMATIC ET 200SP à direita do bloco de 
válvulas (permitido apenas com as estações SIMATIC ET 200SP, mas não com as estações 
SIMATIC ET 200SP HA). Se várias BaseUnits forem montadas, a primeira BaseUnit depois do bloco 
de válvulas deverá ser uma BaseUnit clara (BU...D ou BU...D/T) para que a tensão necessária seja 
alimentada.
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7.4 Montagem do bloco de válvulas no piso do armário 
de distribuição (com o AirLINE Quick)

No uso do adaptador para o piso do armário de distribuição "AirLINE Quick", o dispositivo é montado no 
piso do armário com auxílio de uma chapa metálica maciça. Neste caso, o dispositivo suportará a calha 
normalizada (e inclusive os módulos SIMATIC ET 200SP montados sobre ela) e não o contrário.

ATENÇÃO
 ► Observar as especificações no arquivo de configuração durante a sequência de montagem.

 ► Aterrar a calha normalizada com impedância baixa para assegurar a melhor proteção CEM possível.

Ao projetar os módulos do SIMATIC ET 200SP, observar que a projeção permitida da calha norma-
lizada é limitada a 10 cm nos dois lados do bloco de válvulas. 
Apena as BaseUnits curtas podem ser usadas.
A combinação entre o AirLINE Quick com o SIMATIC ET 200SP HA não é possível em decorrência 
do design.

≤10 cm ≤10 cm

Bloco de válvulas

Calha normalizada

Piso do armário de distribuiçãoAirLINE Quick

Fig. 15: Posição de montagem no armário de distribuição quando o AirLINE Quick é usado

No que se refere à instalação e montagem, AirLINE Quick REV.1 e REV.2 não apresentam diferenças.

7.4.1 AirLINE Quick na área Ex

PERIGO

Risco de explosão na área Ex.

 ► Consulte as informações do "manual de operação para a área Ex tipo MP18" no caso de uso em área 
Ex. Este manual de operação é parte integrante do escopo de entrega da variante Ex da adaptação 
para o piso do armário de distribuição AirLINE Quick.

7.4.2 Montagem do AirLINE Quick
A montagem do AirLINE Quick requer a abertura de uma abertura no piso do armário de distribuição.  
O vão pode ser feito, por exemplo, com laser ou estampagem. 

A disposição das conexões pneumáticas e as dimensões das imagens de flange são encontradas 
na internet em: 
country.burkert.com→8647 → "Additional manual Type 8640 8644 | AirLINE Quick, Assignment of 
the pneumatic connections"

http://country.burkert.com
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ATENÇÃO
 ► O vão no armário de distribuição não pode ter rebarbas para que a vedação entre o AirLINE Quick e o 
armário de distribuição não seja danificada.

 → Colocar a vedação em perfeitas condições entre o AirLINE Quick e o armário de distribuição na ranhura 
da chapa metálica do AirLINE Quick.

 → Posicionar o bloco de válvulas no vão preparado no armário de distribuição.

 → Colocar a chapa de estabilização de fora para dentro e fixar com parafusos M5x10  
(torque de aperto 2,0 Nm).
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7.5 Desmontagem da calha normalizada no armário de 
distribuição

PERIGO

Risco de ferimentos no dispositivo ligado elétrica e pneumaticamente.

Caso o dispositivo já tenha as ligações elétricas e pneumáticas, antes da desmontagem:

 ► Travar os atuadores contra movimentação. 

 ► Desligar a pressão. Purgar ou esvaziar as linhas.

 ► Desligar a tensão. Proteger contra reativação.

CUIDADO

Risco de ferimentos pela queda de dispositivo pesado.

Após o desparafusamento dos parafusos, o bloco de válvulas não está mais preso à calha normalizada. 

 ► Assegurar durante toda a desmontagem que o bloco de válvulas não caia.

 → Desmontar o módulo do servidor montado à direita do bloco de válvulas e, se necessário, as BaseUnits 
do SIMATIC ET 200SP presentes de acordo com as especificações do fabricante. 

 → Virar os parafusos de fixação do bloco de válvulas (consulte "Fig. 13") no sentido anti-horário cuidado-
samente até chegar ao encosto. Segurar	o	bloco	de	válvulas!	Após	o	desparafusamento	dos	para-
fusos,	o	bloco	de	válvulas	não	está	mais	presa	à	calha	normalizada!

aprox. 3 mm

Fig. 16: Desmontagem do bloco de válvulas da calha normalizada no armário de distribuição

 → Inserir a chave de fenda (de aproximadamente 3 mm) na garra do módulo de conexão esquerdo do 
bloco de válvulas. Afastar a garra para fora inclinando levemente (aprox. 3 mm). 

 → Afastar o bloco de válvulas dos módulos SIMATIC ET 200SP/SP HA instalados à esquerda ao longo da 
calha normalizada deslizando para a direita.

 → Observar se a BaseUnit do módulo de conexão está completamente solta. A interface entre o módulo 
de conexão e a BaseUnit contém elementos que podem ser danificados pelo uso de força!

 →  Inclinar o bloco de válvulas para cima e remover da calha normalizada.
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8 LIGAÇÃO

8.1 Instruções de segurança

PERIGO

Risco de ferimentos por pressão alta.

O escape repentino do fluido de pressão pode causar a aceleração intensa das peças do dispositivo 
(mangueiras, peças pequenas ...) e causar ferimentos ou danos materiais.

 ► Desligar a pressão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Purgar ou esvaziar as linhas.

Os atuadores podem mudar sua posição em caso de alteração da pressão.

 ► Bloquear os movimentos dos atuadores antes de trabalhar no dispositivo ou sistema. 

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimento por choque elétrico.

 ► Desligar a tensão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Proteger contra reativação.

 ► Respeitar as normas de prevenção de acidentes e de segurança para dispositivos elétricos. 

Risco de ferimentos em caso de instalação inadequada.

 ► Apenas pessoal técnico treinado pode realizar os trabalhos de instalação.

 ► Executar os trabalhos de instalação apenas com as ferramentas adequadas.

Risco de ferimentos decorrente de ativação indesejada e ativação descontrolada do sistema.

 ► Bloquear o sistema contra ligação não intencional.

 ► Certificar-se de que o sistema inicie os movimentos apenas de forma controlada.

CUIDADO

Risco de ferimentos por escape de fluido e mau funcionamento.

O fluido poderá vazar se o assentamento das vedações for mal feito. A perda da pressão pode prejudicar 
o funcionamento do dispositivo.

 ► Observar o assentamento correto de todas as vedações.

Risco de ferimentos por contatos danificados.

Os contatos danificados podem causar curto-circuito e falha de funcionamento. 

 ► Não entortar os contatos.

 ► Caso as conexões estejam danificadas ou entortadas, os componentes afetados deverão ser trocados.

 ► Ligar o dispositivo apenas com os componentes em perfeito estado.

ATENÇÃO

 ► Operar o dispositivo apenas com corrente contínua.

 ► Evitar queda de pressão. Abastecer a pressão do sistema no maior volume possível.
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8.2 Instalação pneumática

PERIGO

Risco de ferimentos por pressão alta.

 ► Desligar a pressão e purgar as linhas antes de soltar mangueiras e válvulas.

 ► Fechar as conexões abertas que não forem usadas com os elementos adequados.

 ► As conexões do alívio de piloto (x) não podem ser fechadas.

 ► Verificar a disposição correta das conexões 1, 3 e 5. Elas jamais podem ser invertidas.

CUIDADO

A contrapressão faz com que o sistema se comporte de forma descontrolada.

A exaustão insuficiente do alívio pode causar o acionamento indesejado das válvulas pela contrapressão. 

 ► Assegurar a purga segura (por exemplo, mediante bitolas grandes).

 ► Evitar o acúmulo de pressão nos canais de alívio. Para isso, é preciso usar todas as conexões de 
exaustão e conexões de alívio de piloto do bloco de válvulas além verificar e, se necessário, trocar os 
silenciadores de exaustão.

 ► Para evitar uma reação indesejada do sistema durante a comutação das válvulas, o fornecimento de 
pressão deve ser feito com o maior volume possível. 

8.2.1 Instalação pneumática dos módulos de conexão

3

2

1

Fig. 17: Instalação pneumática módulos de conexão

Posição Identificação Função Tipo de conexão

1 R/3 
S/5

Exaustão G1/4“

2 X Acionamento 
EXT: ar de pilotagem auxiliar 
INT: alívio de piloto

M5

3 P/1 Fornecimento de pressão G1/4“
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8.2.2 Instalação pneumática dos módulos de válvulas

ATENÇÃO

Nas válvulas de 3/2 vias, as conexões superiores ficam livres.

1 (conexões superiores)

2 (conexões inferiores)

Fig. 18: Instalação pneumática módulos de válvulas

Posição Válvula de 3/2 
vias tipo 6524

2 válvulas de 3/2 
vias tipo 6524

Válvula de 5/2  
vias tipo 6525 Válvula tipo 0460

1  
(conexões superiores) Livre 2 2 2

2  
(conexões inferiores) 2 4 4 4

Tabela 3: Configuração das conexões de trabalho dos módulos de válvulas

Nas válvulas tipo 6524 e tipo 6525, a configuração das conexões é indicada no corpo.

As informações sobre a alocação das válvulas podem ser colocadas nas placas de identificação dos 
módulos eletrônicos básicos. 

Caso se deseje uma potência pneumática maior para o acionamento de cada consumidor pneu-
mático, as conexões de várias válvulas poderão ser interconectadas externamente com um adap-
tador adequado (conector Y).

Neste caso, os canais afetados terão de ser acionados em conjunto no programa de controle.
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8.3 Instalação Elétrica

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimento por choque elétrico.

 ► Desligar a tensão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Proteger contra reativação.

 ► Respeitar as normas de prevenção de acidentes e de segurança para dispositivos elétricos.

As conexões elétricas do bloco de válvulas (tensão, barramento da parte traseira, aterramento) são 
estabelecidas automaticamente no momento do engate nas BaseUnits do SIMATIC ET 200SP. A única 
exceção são as conexões EVS dos módulos eletrônicos básicos com “EVS” (consulte "8.3.1 Conexão 
"EVS"").

O fornecimento elétrico do bloco de válvulas é realizado pelo powerbus das BaseUnits. O bloco de válvulas 
usa apenas as conexões "L+" e "M". A conexão "AUX" não é usada. 

Desligamento externo das válvulas

Existem várias possibilidades para desenergizar as válvulas de forma independente dos sinais de 
comando do mestre de barramento.

 • Apenas válvulas individuais:  
As válvulas tipo 6524 e 6525 possuem variantes que permitem a conexão de um contato externo 
de comutação (por ex., um relé de segurança).
Para obter mais informações, consulte country.burkert.com. 

 • Todas as válvulas de um módulo eletrônico básico: 
Isso pode ser implementado por meio de uma "conexão EVS". Consulte a seção a seguir para 
saber detalhes.

 • Todas as válvulas de um bloco de válvulas: 
O desligamento da tensão de alimentação do bloco de válvulas desenergiza todas as válvulas 
(a energia contida nos armazenadores de energia na ilha de válvulas é pequena e pode ser 
desprezada).

As duas primeiras possibilidades mencionadas têm a vantagem de não afetar o sistema lógico, 
display e diagnóstico, que podem continuar disponíveis.  

Imediatamente à esquerda do bloco de válvulas deve-se instalar preferencialmente uma BaseUnit clara 
(abreviatura do tipo BU…D ou BU…D/T) (necessário quando combinada com o SIMATIC ET 200SP HA!). 
Isso permite o abastecimento separado para o bloco de válvulas por meio da BaseUnit. Dessa forma é 
possível respeitar as tolerâncias permitidas de tensão e as correntes máximas permitidas.

Se mais BaseUnits do SIMATIC ET 200SP forem montadas à direita do bloco de válvulas (não é permitido 
em combinação com o SIMATIC ET 200SP HA!), a primeira BaseUnit deverá ser uma BaseUnit clara 
(abreviação BU…D ou BU…D/T) para alimentar a tensão necessária.

As etapas necessárias para a ligação elétrica podem ser obtidas no manual do sistema Siemens “Sistema 
descentralizado de periféricos ET 200SP” ou "Sistema descentralizado de periféricos ET 200SP HA".

Adicionar nova linha com entradas para a coluna da seguinte 
forma:

- Módulo de interface: 

- MLFB: 

- Versão do firmware: 

- Observações: projeto apenas com GSDML***

http://country.burkert.com
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8.3.1 Conexão "EVS"

PERIGO

Risco de ferimento por movimento inadvertido dos atuadores.

Se a função EVS for necessária para o controle de procedimentos críticos de segurança, a falha da 
função EVS poderá desencadear movimentos perigosos dos atuadores.

 ► Verificar o funcionamento adequado da função EVS antes do comissionamento.

Os atuadores poderão ser movimentados por meio dos acionamentos manuais das válvulas mesmo 
quando a função EVS estiver ativada. Se a função EVS for usada para o controle de procedimentos crí-
ticos de segurança:

 ► Tomar as medidas necessárias contra o acionamento inadvertido das válvulas (por ex., armário de dis-
tribuição com tranca ou uso de variantes de válvulas sem acionamento manual).

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e danos materiais por falhas elétricas.

A configuração errada do circuito das conexões EVS representa risco de ferimentos devido ao comporta-
mento descontrolado do sistema. 

 ► Caso vários módulos com "EVS" sejam usados, cada conexão EVS deverá ser ligada com um contato 
próprio sem potencial. Nunca interconectar vários contatos!

 ► Não alimentar as conexões EVS com tensão (risco de danos aos módulos).

Risco de ferimento nos cantos afiados.
Os cantos afiados na conexão EVS ou nos contatos do borne de parafuso encaixável podem causar feri-
mentos por corte. 

 ► Usar luvas de proteção adequadas.

Conexão EVS

Fig. 19: Conexão EVS

A abreviação EVS significa “Externe VentilSpannungsabschaltung” (desligamento externo de tensão da 
válvula). 

Os módulos eletrônicos básicos com "EVS" possuem uma conexão adicional de dois pinos no lado superior. 
Ele permite que a tensão de alimentação das válvulas neste módulo seja interrompida, por exemplo, para 
implementar funções como “desligamento central da planta” ou desativação do atuador ordenada por grupo.

A interrupção na conexão EVS faz com que o fornecimento conjunto de todas as válvulas do módulo seja 
interrompido em um polo imediatamente (consulte "Fig. 20").
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Barramento da 
parte traseira

Conversão de tensão,

Sistema lógico de  
controle e LCD

Driver da válvula, diagnóstico

Válvulas

Tensão L+

Tensão M

LED "PWR"

Conexão EVS 
para contato  

externo sem potencial

Fig. 20: Representação esquemática de um módulo de válvulas com EVS (desligamento externo de tensão da 
válvula)

O uso requer a ligação da conexão EVS com um contato livre de potencial (interruptor mecânico ou relé), 
por ex., por meio de um módulo de relé RQ... ou F-RQ … do SIMATIC ET 200SP / SP HA.

O contato deve estar no mesmo armário de distribuição do bloco de válvulas, o comprimento máximo do 
fio é limitado a 2 m. 

Conexão Borne de parafuso encaixável*, 2 pinos 
Bitola (rígida ou flexível) 0,14 mm²...1,5 mm² (AWG 28...16)

Capacidade de comu-
tação requerida do 
contato

1,5 A/24 V DC

*)  Na entrega, o borne de parafuso tem um jumper que permite a ativação imediata do módulo eletrônico básico. O jumper deve ser 
removido antes da conexão de um cabo.

8.3.2 Diagnósticos e comportamento dos módulos eletrônicos 
básicos com EVS

Se as válvulas forem desligadas pelo EVS, o sistema lógico e o display do módulo eletrônico básico conti-
nuarão funcionando. O display exibe "EVS active", o diagnóstico no barramento da parte traseira apresenta 
o diagnóstico "tensão de alimentação ausente/EVS ativo" (se estiver ativado).

Na falta de tensão, os módulos eletrônicos básicos com EVS se comportam como aqueles sem EVS. O 
display está desligado e o diagnóstico "tensão de alimentação ausente L+" é apresentado (quando ativado). 

Se as mensagens de diagnóstico para curto-circuito e fio rompido surgirem antes do desligamento por 
meio do EVS, as mensagens serão mantidas. Se o curto-circuito ou o fio rompido surgirem após o desliga-
mento por meio do EVS, nenhuma mensagem de diagnóstico será gerada. 
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9 PROJETAR
O bloco de válvulas pode ser usado com todos os módulo de interface do SIMATIC ET 200SP e 
SIMATIC ET 200SP HA, exceto os módulos de interface "IM 155-6 PN HA" (6DL1 155-6AU00-0EM0) e 
"IM 155-6 PN HS (6ES7155-6AU00-0DN0)".  

As versões antigas podem ter limitações.

Em alguns módulos de interface (por ex., versões "basic") pode ter limitações, por ex., em relação à quan-
tidade máxima de módulos utilizáveis ou à quantidade máxima de bytes de dados disponíveis (consulte os 
detalhes na documentação dos módulos de interface).

Os módulos de interface a seguir são projetáveis apenas a partir das seguintes versões de firmware 
(se necessário, execute a atualização do firmware de acordo com as especificações do fabricante):

Módulo de interface MLFB Versão do 
firmware

Observações

IM 155-6 PN ST 6ES7 155-6AU00-0BN0 3.0 ou superior
6ES7 155-6AU01-0BN0 4.1 ou superior

IM 155-6 PN HF 6ES7 155-6AU00-0CN0 2.2 ou superior
IM 155-6 PN/2 HF 6ES7 155-6AU01-0CN0 4.2 ou superior

IM 155-6 PN/3 HF 6ES7 155-6AU30-0CN0 4.2 ou superior
IM 155-6 PN BA 6ES7 155-6AR00-0AN0 3.2 ou superior
IM 155-6 PN HA 6DL1155-6AU00-0PM0 1.1 ou superior
IM 155-6 DP HF 6ES7 155-6BU00-0CN0 3.1 ou superior Módulos "PQ8VS4EVS-5/3V" 

com GSD não projetável
6ES7 155-6BU01-0CN0 4.2 ou superior

IM155-6MF HF 6ES7155-6MU00-0CN0 5.0.3 ou superior Projeto apenas com GSDML*
CPU 15xx na forma 
construtiva dos módulos 
de interface

Diversos

possibilidades de projeto 
(status de junho de 2019; no futuro poderá haver outras opções de projeto):

Sistema de projeto Arquivo de projeto AirLINE SP tipo 8647 combinado com … 

SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HA

Diversos GSD / GSDML X –
STEP 7 Classic 
(a partir da versão 5.5, SP4)

HSP X –

STEP 7 TIA-Portal 
(a partir da versão 14, SP1)

HSP** X –

PCS 7 
(a partir da versão 9, SP2)

HUP X*** X

*) Consulte a documentação da Siemens para obter mais detalhes

**) PQ...-5/3V – Os módulos podem ser projetados apenas a partir do portal TIA V15.1 com HSP

***)Apenas em combinação com os módulos de interface Siemens HF (nº 6ES7155-6AU00-0CN0 ou 6ES7155-6BU00-0CN0). 
Para obter mais detalhes, consulte o documento da Siemens "Sistema de controle de processo PCS 7 – Módulos liberados (V9.0 
SP1)", capítulo 9.5
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Características para as funções suportadas dos módulos do AirLINE SP tipo 8647: 

Módulos eletrônicos básicos 
("PQ…")

Módulos de conexão  
("PSU...")

Submódulos  
(diferentes configurações) 6

Não aplicável
PROFIenergy sim
Sincronicidade de ciclo não não
I&M 0 até 3 sim Sim**
Comunicação lateral interna da 
estação não não

Atualização do firmware por meio 
do barramento da parte traseira sim sim

Apoio da redundância R1 sim*** sim

**)  No projeto com GSD, os módulos de conexão sem sensor de pressão (PSU-L/-M/-R e PSU-L-M/-M-M/-R-M) não fornecem 
nenhum dado I&M.

***)Atualização de firmware em módulos básicos para comutação de redundância sem picos 
De forma a alcançar a compatibilidade na sua totalidade do sistema ET 200SP R1, é preciso fazer a atualização de firmware (con-
sulte o capítulo "12.3") dos módulos básicos. Caso seja utilizada uma versão anterior ao V01.01.01 do firmware para o módulo 
básico, poderá causar picos de dados de processo durante uma comutação de redundância do módulo de interface.

9.1 Estabelecimento da comunicação
A comunicação do bloco válvulas AirLINE SP tipo 8647 é feita por meio do sistema de barramento da 
backplane do SIMATIC ET 200SP/SP HA com um módulo de interface (IM155/CPU). O módulo de interface 
faz a troca dos dados de processo, dados de parâmetro, dados de configuração e diagnóstico por meio do 
PROFIBUS DP ou PROFINET com um mestre de barramento (controlador).
Os mestres de barramento precisam de um programa que descreve a configuração do hardware (por ex., 
SIMATIC TIA Portal ou SIMATIC STEP 7 V 5x para os controladores SIMATIC S7). Este programa requer um 
arquivo com os dados fundamentais do dispositivo (arquivo GSD) com informações específicas do dispo-
sitivo sobre a ilha de válvulas.

Os arquivos GSD e GSDML estão disponíveis na internet:

Arquivo GSD:  
https://support.industry.siemens.com/cs/document/73016883/profibus-gsd-dateien-%3A-et-200sp?dti=0&lc=de-WW

Arquivo GSDML:  
https://support.industry.siemens.com/cs/document/57138621/profinet-gsd-dateien-%3A-i-o-et-200sp?dti=0&lc=de-WW

A Bürkert não tem nenhuma influência sobre a atualidade dos links.

O arquivo GSD também é necessário caso os sistemas de configuração usados sejam de outros 
fornecedores.

SIMATIC TIA Portal e SIMATIC STEP 7:

Se o SIMATIC TIA Portal V14, SP1 (ou mais recente), o SIMATIC STEP 7 V5.5 (ou mais recente) ou o 
SIMATIC PCS7 V9.0, SP2 forem usados, o bloco de válvulas poderá ser projetado com o Hardware Support 
Package (HSP) ou o Hardware Update Package (HUP) em vez do arquivo GSD.
O uso de um Hardware Support Package ou Hardware Update Package oferece uma série de vantagens:

 • Praticidade na elaboração do projeto 
 • Verificação automática das regras da estrutura
 • uso do bloco de válvulas em conjunto com componentes do SIMATIC ET 200SP que não podem ser pro-
jetados por GSD/GSDML (por exemplo, IM com CPU integrada, módulos F)

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73016883
https://support.industry.siemens.com/cs/document/57138621
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9.2 Procedimento geral durante o a fase de projeto 
 → Projetar os componentes do sistema da esquerda para a direita.

 → Projetar também os módulos de conexão. Os números de identificação dos módulos ou as abreviações 
dos módulos (PSU, PQ, …) servem como referência. Eles são indicados na parte frontal dos módulos 
(por ex., "PQ8VS4EVS [00285098]").

O uso de determinados módulos de interface (por ex., com CPU integrada) implica na possibilidade de 
configuração apenas por meio de um Hardware Support Package (HSP) ou Hardware Update Package.

9.2.1 Diagnósticos
 • Os diagnósticos são desativados por padrão.

 • Os diagnósticos que tiverem de ser usados, devem ser ativados.

 • Alguns diagnósticos podem ser configurados individualmente para cada canal e outros podem ser 
configurados apenas no nível modular (não importa se usado com PROFIBUS ou PROFINET).

 • O diagnóstico "tensão de alimentação ausente L+" pode ser configurado para cada canal, mas 
relaciona-se sempre a todo o módulo. Ativar este diagnóstico apenas em um único canal é suficiente.

 • Se o diagnóstico da válvula piloto estiver ativado no PROFIBUS, a ilha de válvulas tiver slots de válvulas 
desocupados e um canal desse tipo for acionado, a mensagem de diagnóstico "fio rompido" será 
exibida. 
Para excluir ou evitar a mensagem, desative o canal afetado durante a fase de projeto e carregue o 
projeto alterado no controlador. 

9.2.2 Módulos de conexão com sensor de pressão (PSU-…-PS)
Projeto com o arquivo GSD/GSDML

A inserção de valores limite incorretos (por ex., "limite inferior" maior do que o "limite superior") gera uma 
mensagem de erro no módulo (DIAG-LED: "parâmetro não permitido").

Projeto com o HSP/HUP 

Os valores limite incorretos são interceptados pelo STEP 7 ou TIA-Portal.

9.2.3 Representação de display recomendada com as válvulas tipo 
0460

As válvulas do tipo 0460 são acionadas com 2 canais. 4 indicadores para as entradas de feedback são 
atribuídos às 2 saídas. 

Geralmente, todas as 4 entradas de feedback não são necessárias. A definição de quais entradas de 
feedback serão usadas é feita individualmente. Recomendamos a seguinte representação para um caso 
típico:
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9.3 Projeto do hardware com o GSD no exemplo do 
Siemens TIA Portal 

A configuração do mestre de barramento requer um software como, por exemplo, o TIA Portal da Siemens. 

Caso o programa TIA Portal da Siemens seja usado, usar a versão 13 ou superior para assegurar a 
compatibilidade com o hardware.

 → Antes que o sistema AirLINE SP seja acessado, o arquivo GSD correspondente deve ser importado para 
o catálogo de hardware da ferramenta.

Fig. 21: Escolher ET 200SP no ramo "Demais dispositivos de campo – PROFIBUS DP"

 → Selecionar o módulo desejado no catálogo de hardware do TIA Portal e arrastar e soltar na área de 
trabalho.
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Fig. 22: Escolher os módulos e atribuir aos slots da estação ET 200SP

 → Selecionar os módulos desejados no ramo de catálogo do ET 200SP e arrastar até o respectivo slot 
do ET 200SP. Ao fazer isso, copiar a estrutura real da estação da esquerda para a direita. O nome e o 
número de identificação dos módulos AirLINE SP são indicados na parte frontal de cada módulo, por 
ex., "PQ8VS4EVS (00285098)".

O catálogo possui várias entradas para os módulos eletrônicos básicos (por ex., PQ4VS4 ST, 
PQ4VS4 PF QI ...). Dependendo da entrada selecionado no catálogo, o mesmo hardware de módulo 
poderá ser operado em diversas configurações funcionais. Consulte as páginas seguintes para obter mais 
informações.

Os módulos de configuração (nome "PSU-...") também devem ser projetados.



44

Projetar

Tipo 8647

Caso o PROFINET e o GSDML sejam usados, os módulos AirLINE SP são encontrados no TIA-Portal na 
subpasta "pneumática (Burkert)".

Fig. 23: Escolher ET 200SP no ramo "Demais dispositivos de campo – PROFINET IO" (TIA-Portal)

Caso o STEP 7 V5.5 (ou mais recente) e GSDML sejam usados, os módulos AirLINE SP poderão ser 
encontrados em PROFINET IO => I/O => ET200SP => GSD => IM … => Pneumática (Burkert)
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Fig. 24: Escolher os módulos e atribuir aos slots da estação ET 200SP
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9.3.1 Seleção dos módulos no arquivo GSD

Módulos de conexão (PSU-...)

Designação Número de 
identificação

Posição no bloco 
de válvulas

Largura de mon-
tagem [mm]

Manômetro Sensor de 
pressão

PSU-L 285088
Esquerda 44PSU-L-M 284112 x

PSU-L-PS 292732 x
PSU-M 285091

Meio 33
PSU-M-M 284944 x
PSU-R 285092

Direita 44PSU-R-M 284195 x
PSU-R-PS 292734 x

Módulos eletrônicos básicos (módulos PQ)

Designação Número de 
identificação

Quantidade de 
slots de válvula

Tipo de válvula* EVS**

PQ4VS4  284935

4

I

PQ4VS4EVS 285097 I x

PQ8VS4   284936 II

PQ8VS4EVS   285098 II x

PQ8VS4EVS-5/3V 331588 III x

PQ8VS8   283166

8

I

PQ8VS8EVS   285095 I x
PQ16VS8 284806 II
PQ16VS8EVS 285096 II x

*) I = Válvula individual (tipo 6524, 6525); 
II = Válvula dupla (válvula 2x3/2 vias tipo 6524 e válvula de impulso tipo 0460) 
III = Válvula 5/3 vias (tipo 0460)

**) Desligamento externo da tensão da válvula

Os módulos com a identificação PQ podem ser operados em diversas configurações. Para isso, 
selecionar a entrada desejada do GSD. Significado das abreviaturas dos módulos

ST: Padrão
Apenas comutação das válvulas, sem funções adicionais.

PF: Position Feedback (sinalização de posição) 
Os status dos feedbacks atribuídos a atuadores controlados podem ser exibidos no display.

PF QI: Position Feedback QI (sinalização de posição e avaliação QI da sinalização de posição) 
Como PF, além disso, um status de valor (Quality Information, QI) do status do feedback é 
avaliado para exibição.

PI: Pressure Indicator (indicador de pressão)
O valor de medição do sensor de pressão de um módulo de conexão PSU-…-PS é indicado 
numericamente.

Essas opções estão disponíveis para cada módulo PQ em diversas combinações.
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9.3.2 Dados de processo dos módulos de conexão

Designação Número de identificação Dados de processo [byte]

PSU-L 285088
0

PSU-L-M 284112
PSU-L-PS 292732 4
PSU-M 285091

0
PSU-M-M 284944
PSU-R 285092
PSU-R-M 284195
PSU-R-PS 292734 4

9.3.2.1 Módulos de conexão com sensor de pressão (PSU-…-PS)

Módulos de conexão com sensor de pressão fornecem dados de entrada de 4 bytes. 

Disposição dos bytes:

Bits 7...4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 1 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 2 Reservado Diagnóstico  

"Low Warning"
Diagnóstico  

"High Warning"
Diagnóstico  
"Low Error"

Diagnóstico  
"High Error"

Byte 3 Reservado Valor da 
pressão QI

Conversão do valor analógico de pressão:
Fórmula: Valor (decimal) =  Pressão [bar] * 27648
  10

Pressão [bar] Pressão [psi] Valor Valor da pressão 
bit QI**0...10 0...145 decimal hexadecimal

> 10 > 145 0 0 0
10 145 27648 0x6C00

1
7,5 109 20736 0x5100
1,0 14,5 2765 0xACD

(0,1)* (1,45)* (276) (0x114)
0 0

0 0
< 0 < 0 0

*)  Os módulos de conexão são equipados com uma função Cut-off (corte) que oculta as pequenas variações em 0 bar (valor de 
saída 0). A partir do valor 0,2 bar (3 psi), o valor correspondente é emitido.

**) Em pressões <0 bar e >10 bar ou no caso de um erro interno do módulo, o bit QI é definido em negativo e o valor 0 é emitido.

Filtragem adicional do valor de medição no controlador
Os módulos de conexão com sensor de pressão são equipados com uma função de filtragem para 
a retificação de leves picos ou quedas de pressão. Uma filtragem adicional do valor de medição no 
controlador pode ser útil caso muitas válvulas sejam acionadas ao mesmo tempo ou existam atua-
dores de grande volume conectados. 
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9.3.3 Dados de processo dos módulos eletrônicos básicos

O projeto via HSP também vale para as estruturas de dados de processo apresentadas a seguir.

Status de valor (Quality Information, QI)
O status de valor "QI" para válvulas informa se uma válvula está eletricamente em ordem. Ele não 
fornece informações sobre o estado mecânico ou pneumático das válvulas.

Para que o valor de pressão de um módulo de conexão PSU-...-PS seja exibido em um módulo PQ, os 2 
primeiros bytes dos dados de processo entregues e o byte "QI para valor de pressão" devem ser transfe-
ridos pelo controlador para os 3 bytes correspondentes do módulo PQ ("valor analógico de pressão" e "QI 
para valor de pressão").

Nos dispositivos equipados com antepara (= segmentação do fornecimento de fluido), a indicação do valor 
de pressão deveria ser feita no módulo PQ que está montado ao lado do módulo de conexão que contém o 
sensor de pressão. 

Para os dados de processo apresentados a seguir vale a consistência em todos os bytes.

As explicações sobre as abreviaturas ST, PF, QI e PI são encontradas na infobox no capítulo "9.3.1"

Disposição dos canais de saída de válvula para as conexões pneumáticas de trabalho do bloco de 
válvulas

Tipo 6524 (3/2 vias)

Canal

livre (conexões superiores)

2 (conexões inferiores)

0 1 2 ...

Fig. 25: Organização dos canais de saída de válvula no uso do tipo 6524 (3/2 vias)

Canal

Tipo 6525 (5/2 vias)

2 (conexões superiores)

4 (conexões inferiores)

0 1 2 ...

Fig. 26: Organização dos canais de saída de válvula no uso do tipo 6525 (5/2 vias)
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Tipo 6524 (2x3/2 vias)

Canal

2 (válvula “12”, conexões superiores)

4 (válvula “14”, conexões inferiores)

0 1 2 3 4 5 ...

Fig. 27: Organização dos canais de saída de válvula no uso do tipo 6524 (2x3/2 vias)

Tipo 0460

Canal

2 (válvula “12”, conexões superiores)

4 (válvula “14”, conexões inferiores)

0 1 2 3 4 5 ...

Fig. 28: Organização dos canais de saída de válvula quando o tipo 0460 é usado

9.3.3.1 Módulos eletrônicos básicos PQ4VS4 e PQ4VS4EVS

Configuração do módulo Standard ("ST")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado Saída da válvula  
canal 3

... Saída da válvula canal 0

Byte de 
entrada

Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula 
canal 3

... QI para a saída da válvula 
canal 0

Configuração do módulo com sinalização de posição (Position Feedback, "PF")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0

Reservado

Saída da válvula canal 3 ... Saída da válvula canal 0
Sinalização de posição  

canal 3:
Sinalização de posição  

canal 0:
Byte 1 Posição superior (A) ... Posição superior (A)
Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte de 
entrada

Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula 
canal 3

... QI para a saída da válvula 
canal 0
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Configuração do módulo com sinalização de posição e indicador de pressão 
(Position Feedback, Pressure Indicator "PF, PI")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0

Reservado

Saída da válvula canal 3 ... Saída da válvula canal 0

Sinalização de posição canal 3:

...

Sinalização de posição canal 0:

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A)

Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B)

Byte 3 Valor analógico de pressão (high byte)

Byte 4 Valor analógico de pressão (low byte)

Byte 5 Reservado QI para valor de pressão

Byte de 
entrada

Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula canal 3 ... QI para a saída da válvula canal 0

Configuração do módulo com sinalização de posição e avaliação QI da sinalização de posição 
(Position Feedback QI, "PF QI")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0

Reservado

Saída da válvula canal 3 ... Saída da válvula canal 0

Sinalização de posição canal 3:

...

Sinalização de posição canal 0:

Byte 1  Posição superior (A)  Posição superior (A)

Byte 2  Posição inferior (B) Posição inferior (B)

QI para sinalização de posição 
canal 3:

...

QI para sinalização de posição 
canal 0:

Byte 3 Posição superior (A)  Posição superior (A)

Byte 4 Posição inferior (B) Posição inferior (B)

Byte de 
entrada

Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula canal 3 ... QI para a saída da válvula canal 0

Configuração do módulo com sinalização de posição, avaliação QI da sinalização de posição e indi-
cador de valor de pressão (Position Feedback QI, Pressure Indicator "PF QI, PI")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0

Reservado

Saída da válvula canal 3 ... Saída da válvula canal 0

Sinalização de posição canal 3: 

...

Sinalização de posição canal 0: 

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A)

Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B)

Byte 3 Valor analógico de pressão (high byte)

Byte 4 Valor analógico de pressão (low byte)

Reservado

QI para sinalização de posição 
canal 3:

...

QI para sinalização de posição 
canal 0:

Byte 5 Posição superior (A)  Posição superior (A)

Byte 6 Posição inferior (B) Posição inferior (B)

Byte 7 Reservado QI para valor de pressão

Byte de entrada Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula canal 3 ... QI para a saída da válvula canal 0
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Configuração do módulo com indicador de pressão (Pressure Indicator "PI")

Byte de saída Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado Saída da válvula canal 3 ... Saída da válvula canal 0
Byte 1 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 2 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 3 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bits 7...4 Bit 3 Bits 2 + 1 Bit 0

Byte 0 Reservado QI para a saída da válvula 
canal 3

... QI para a saída da válvula 
canal 0

9.3.3.2 Módulos eletrônicos básicos PQ8VS4, PQ8VS4EVS, PQ8VS4EVS-5/3V, 
PQ8VS8 e PQ8VS8EVS

Configuração do módulo Standard ("ST")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0

Configuração do módulo com sinalização de posição (Position Feedback, "PF")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula
...

Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0

Sinalização de posição Sinalização de posição
Canal 7: Canal 6: Canal 0:

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A) ... Posição superior (A)
Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
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Configuração do módulo com sinalização de posição e indicador de pressão 
(Position Feedback, Pressure Indicator "PF, PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula
...

Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0

Sinalização de posição

...

Sinalização de posição
Canal 7: Canal 6: Canal 0:

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A) Posição superior (A)
Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte 3 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 4 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 5 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0

Configuração do módulo com sinalização de posição e avaliação QI da sinalização de posição 
(Position Feedback QI, "PF QI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0

Sinalização de posição Sinalização de posição
Canal 7: Canal 6: ... Canal 0:

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A) Posição superior (A)
Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)

QI para sinalização de posição QI para sinalização de 
posição

Canal 7: Canal 6: ... Canal 0:
Byte 3 Posição superior (A) Posição superior (A) Posição superior (A)
Byte 4 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
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Configuração do módulo com sinalização de posição, avaliação QI da sinalização de posição e indi-
cador de valor de pressão (Position Feedback QI, Pressure Indicator "PF QI, PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0

Sinalização de posição Sinalização de posição
Canal 7: Canal 6: ... Canal 0:

Byte 1 Posição superior (A) Posição superior (A) Posição superior (A)
Byte 2 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte 3 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 4 Valor analógico de pressão (low byte)

QI para sinalização de posição QI para sinalização de 
posição

Canal 7: Canal 6: ... Canal 0:
Byte 5 Posição superior (A) Posição superior (A) Posição superior (A)
Byte 6 Posição inferior (B) Posição inferior (B) Posição inferior (B)
Byte 7 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0

Configuração do módulo com indicador de pressão (Pressure Indicator "PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 1 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 2 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 3 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
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9.3.3.3 Módulos eletrônicos básicos PQ16VS8 e PQ16VS8EVS

Usar o formato de dados "Byte" para as saídas. 
Caso "WORD" seja o formato usado, observar a organização correta dos dados.

Configuração do módulo Standard ("ST")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula
...

Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
...

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Configuração do módulo com sinalização de posição (Position Feedback, "PF")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição superior (A):

Sinalização de posição 
da posição superior (A):

Byte 2 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 3 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição inferior (B):

Sinalização de posição 
da posição inferior (B):

Byte 4 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 5 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
...

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
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Configuração do módulo com sinalização de posição e indicador de pressão 
(Position Feedback, Pressure Indicator "PF, PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição superior (A):

Sinalização de posição 
da posição superior (A):

Byte 2 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 3 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição inferior (B):

Sinalização de posição 
da posição inferior (B):

Byte 4 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 5 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Byte 6 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 7 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 8 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
...

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
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Configuração do módulo com sinalização de posição e avaliação QI da sinalização de posição 
(Position Feedback QI, "PF QI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição superior (A):

Sinalização de posição da 
posição superior (A):

Byte 2 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 3 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição inferior (B):

Sinalização de posição da 
posição inferior (B):

Byte 4 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 5 Canal 15 Canal 14 Canal 8

QI para a sinalização de posição  
da posição superior (A):

QI para a sinalização 
de posição da posição 

superior (A):
Byte 6 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 7 Canal 15 Canal 14 Canal 8

QI para a sinalização de posição 
da posição inferior (B):

QI para a sinalização de 
posição da posição inferior 

(B):
Byte 8 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 9 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
...

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
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Configuração do módulo com sinalização de posição, avaliação QI da sinalização de posição e indi-
cador de valor de pressão (Position Feedback QI, Pressure Indicator "PF QI, PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição superior (A):

Sinalização de posição da 
posição superior (A):

Byte 2 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 3 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Sinalização de posição  
da posição inferior (B):

Sinalização de posição da 
posição inferior (B):

Byte 4 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 5 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Byte 6 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 7 Valor analógico de pressão (low byte)

QI para a sinalização de posição  
da posição superior (A):

QI para a sinalização 
de posição da posição 

superior (A):
Byte 8 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 9 Canal 15 Canal 14 Canal 8

QI para a sinalização de posição 
da posição inferior (B):

QI para a sinalização de 
posição da posição inferior 

(B):
Byte 10 Canal 7 Canal 6 ... Canal 0
Byte 11 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Byte 12 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
...

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8

Configuração do módulo com indicador de pressão (Pressure Indicator "PI")

Byte de saída Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

Saída da válvula
–

Saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
Byte 2 Valor analógico de pressão (high byte)
Byte 3 Valor analógico de pressão (low byte)
Byte 4 Reservado QI para valor de pressão
Byte de 
entrada

Bit 7 Bit 6 Bits 5...1 Bit 0

QI para a saída da válvula
–

QI para a saída da válvula
Byte 0 Canal 7 Canal 6 Canal 0
Byte 1 Canal 15 Canal 14 Canal 8
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9.4 Parâmetros dos módulos AirLINE SP

9.4.1 Parâmetros que devem ser editados durante o projeto

9.4.1.1 Módulos de conexão com sensor de pressão ("PSU-…-PS")

Parâmetro Descrição Padrão
Medição de pressão Liberação da medição de pressão ativo

Diag: Limite superior de erro Liberação do diagnóstico na ultrapassagem do limite superior de 
erro

desativado

Diag: Limite inferior de erro Liberação do diagnóstico na ultrapassagem do limite inferior de 
erro

desativado

Diag: Limite superior de aviso Liberação do diagnóstico na ultrapassagem do limite superior de 
aviso

desativado

Diag: Limite inferior de aviso Liberação do diagnóstico na ultrapassagem do limite inferior de 
aviso

desativado

Limite superior de erro Valor numérico para o limite superior de erro

Limite inferior de erro Valor numérico para o limite inferior de erro

Limite superior de aviso Valor numérico para o limite superior de aviso

Limite inferior de aviso Valor numérico para o limite inferior de aviso

9.4.1.2 Módulos eletrônicos básicos ("PQ…")

Quais parâmetros podem ser definidos e a forma de configuração por módulo ou canal varia de acordo 
com o método escolhido para o projeto (consulte o capítulo "9.4.1.3" até "9.4.1.5"). 

Parâmetro Descrição Padrão
Diag: Tensão de alimentação ausente Liberação do diagnóstico "tensão de alimentação 

ausente"
desativado

Diag.: Válvulas piloto Liberação do diagnóstico das válvulas piloto  (fio rompido, 
curto-circuito)**

desativado

Diag: Tensão de válvula ausente Liberação do diagnóstico "tensão de alimentação 
ausente" (o sistema lógico do módulo está funcionando, 
mas as válvulas não são abastecidas, por ex., com "EVS 
ativo")

desativado

Indicação de pressão* Exibição do valor da pressão de um módulo "PSU-...-PS" desativado

Kx ativo Liberação canal x** ativo

Kx valor de substituição Valor de substituição para canal x***  **** "Desligar"

Contadores de 
comutações

Liberação de diag-
nóstico do con-
tador de comu-
tações: valor

Determina se uma mensagem de diagnóstico será gerada 
em caso de ultrapassagem do valor de aviso do contador 
de comutação.

desativado

Limite de aviso 
contador de 
comutações

Determina o valor do contador de comutações em que 
uma mensagem de diagnóstico será gerada para aviso.

0

*) Parâmetro disponível apenas se uma configuração de módulo com indicação de pressão ("Pressure Indicator") tiver sido 
selecionada.

**) Caso existam slots de válvula desocupados, os canais correspondentes terão de ser desativados para evitar a ocorrência de 
diagnósticos errados. Alternativamente, os diagnósticos para os respectivos canais poderão ser desativados para isso (a desati-
vação dos diagnósticos por canal não é possível em configuração com GSD).

***) Em caso de uso de válvulas com opção externa de desligamento ou módulos PQ com EVS, a "posição ativa" não poderá ser 
acionada se a tensão tiver sido cortada.

****)No uso de válvulas de impulso é preciso observar que elas mantenham sua última posição no valor de reposição "desligar".
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Instruções para o uso dos contadores de comutação:

Os contadores de comutação estão sempre ativos, a única parametrização a fazer é determinar 
se uma mensagem de diagnóstico será gerada ou não caso o valor de aviso configurado seja 
ultrapassado.

 → Se os contadores de comutação tiverem de ser usados, a "liberação de diagnóstico dos conta-
dores de comutação" deverá ser ativada já no projeto.

 → Se o reset tiver de ser feito por módulo de dados, ele terá de ser criado ainda durante a progra-
mação da CPU (consulte o capítulo "9.4.2").

 → Se for desejado, o reset indesejado ou desautorizado dos contadores de comutação pode 
ser impedido por meio de ações de proteção (por ex., pergunta de segurança ou código de 
autorização).

Por que há contadores de comutação separados para a válvula piloto e atuador?
A válvula piloto na ilha de válvulas e o atuador no campo podem ser reparados ou trocados independen-
temente um do outro. Por isso, cada módulo eletrônico básico disponibiliza 2 contadores de comutação 
independentes por canal (1 para a válvula piloto, 1x para o atuador). 

Exemplo: As peças de desgaste de uma válvula de processo no campo são trocadas durante uma manu-
tenção preventiva.
– O contador de comutação do atuador pode ser resetado.
– A válvula piloto e o seu número atual de comutações permanecem inalterados.

9.4.1.3 Parâmetros para o projeto com GSD (PROFIBUS)

Parâmetro Descrição Padrão

Contadores de 
comutações

Limite de aviso 
contador de 
comutações

–  Incremento em 1000 (o valor digitado é 
multiplicado pelo fator 1000)

– Configurado modularmente

– Valores separados para a válvula piloto e 
atuador

0

Ultrapassagem do 
limite de aviso

–  Possibilidade de ativação modular das vál-
vulas piloto

– Possibilidade de ativação dos atuadores por 
canal

desativado

Comportamento em CPU-STOP –  O comportamento em CPU-STOP pode ser 
configurado em módulo

–  na seleção "valores de substituição", eles 
podem ser configurados em canais

"Desligar"

Grupo potencial Exibição apenas para informação, os 
parâmetros não podem ser alterados. 
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9.4.1.4 Parâmetros para o projeto com GSDML (PROFINET)

Parâmetro Descrição Padrão

Contador de 
comutação para 
válvulas piloto

Limite de aviso 
contador de 
comutações

Configuração modular 0

Ultrapassagem do 
limite de aviso

Possibilidade de ativação em canais desativado

Contador de 
comutação para 
atuadores

Limite de aviso 
contador de 
comutações

Configuração em canais 0

Ultrapassagem do 
limite de aviso

Possibilidade de ativação em canais desativado

Comportamento em CPU-STOP O comportamento em CPU-STOP pode ser 
configurado em canais

"Desligar"

Grupo potencial Exibição apenas para informação, os 
parâmetros não podem ser alterados. 

Número de identificação das válvulas 
piloto

O número de identificação das válvulas piloto 
pode ser inserido em caráter informativo (por 
ex., para manutenções preventivas). Ele não é 
comparado com o número de identificação real 
da válvula piloto usada.

0

9.4.1.5 Parâmetros para o projeto com HSP (PROFIBUS/PROFINET)

Parâmetro Descrição Padrão

Contador de 
comutação para 
válvulas piloto

Limite de aviso 
contador de 
comutações

Configuração modular 0

Ultrapassagem do 
limite de aviso

Possibilidade de ativação em canais desativado

Contador de 
comutação para 
atuadores

Limite de aviso 
contador de 
comutações

Configuração em canais 0

Ultrapassagem do 
limite de aviso

Possibilidade de ativação em canais desativado

Comportamento em CPU-STOP O comportamento em CPU-STOP pode ser 
configurado em canais

"Desligar"

Grupo potencial Exibição apenas para informação, os 
parâmetros não podem ser alterados. 

Número de identificação das válvulas 
piloto

O número de identificação das válvulas piloto 
pode ser inserido em caráter informativo (por 
ex., para manutenções preventivas). Ele não é 
comparado com o número de identificação real 
da válvula piloto usada.

0
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9.4.2 Registros de dados de controle usados no tempo de 
execução

Os registros de dados de controle para os módulos eletrônicos básicos com 16 canais são apresentados a 
seguir. Para os módulos eletrônicos básicos com menos canais valem as tabelas correspondentes.

O acesso aos registros de controle pode ser feito, por exemplo, no SIMATIC STEP 7 por meio da ilha de 
dados "WRREC" e "RDREC". 

Fig. 29: Reset dos contadores de comutação por meio dos blocos de dados "WRREC" e "RDREC"
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9.4.2.1 DS 130: Registro de controle  
"Estado atual do contador de comutação das válvulas piloto" (read only)

Indica quantas comutações foram executadas pela válvula piloto desde o último reset do contador.

Byte Bit 7...0 Canal
0 Estado atual do contador de comutação válvula piloto byte 0 (MSB)

0
1 Estado atual do contador de comutação válvula piloto byte 1
2 Estado atual do contador de comutação válvula piloto byte 2
3 Estado atual do contador de comutação válvula piloto byte 3 (LSB)

4...7

Estado atual do contador de comutação válvula piloto  
4 bytes como no canal 0

1
8...11 2
12...15 3
16...19 4
20...23 5
24...27 6
28...31 7
32...35 8
36...39 9
40...43 10
44...47 11
48...51 12
52...55 13
56...59 14
60...63 15

9.4.2.2 DS 131: Registro de controle  
"Estado atual dos contadores de comutação dos atuadores" (read only)

Indica quantas comutações foram executadas pelo atuador desde o último reset do contador de comu-
tações (contagem dos acionamentos do canal).

Byte Bit 7...0 Canal
0 Estado atual do contador de comutação atuador byte 0 (MSB)

0
1 Estado atual do contador de comutação atuador byte 1
2 Estado atual do contador de comutação atuador byte 2
3 Estado atual do contador de comutação atuador byte 3 (LSB)

4...7

Estado atual do contador de comutação atuador  
4 bytes como no canal 0

1
8...11 2
12...15 3
16...19 4
20...23 5
24...27 6
28...31 7
32...35 8
36...39 9
40...43 10
44...47 11
48...51 12
52...55 13
56...59 14
60...63 15
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9.4.2.3 DS 132: Registro de controle "Reset dos contadores de comutação" (write 
only)

A inserção do 1 no bit correspondente resulta no reset do contador de comutação relacionado.

Byte Bit 7...2 Bit 1 Bit 0 Canal

0

Reservado

Reset do contador 
atuador 0

Reset do contador válvula 
piloto 0 0

1 Reset do contador 
atuador 1

Reset do contador válvula 
piloto 1 1

2 Reset do contador 
atuador 2

Reset do contador válvula 
piloto 2 2

3 Reset do contador 
atuador 3

Reset do contador válvula 
piloto 3 3

4 Reset do contador 
atuador 4

Reset do contador válvula 
piloto 4

4

5 Reset do contador 
atuador 5

Reset do contador válvula 
piloto 5

5

6 Reset do contador 
atuador 6

Reset do contador válvula 
piloto 6

6

7 Reset do contador 
atuador 7

Reset do contador válvula 
piloto 7

7

8 Reset do contador 
atuador 8

Reset do contador válvula 
piloto 8

8

9 Reset do contador 
atuador 9

Reset do contador válvula 
piloto 9

9

10 Reset do contador 
atuador 10

Reset do contador válvula 
piloto 10

10

11 Reset do contador 
atuador 11

Reset do contador válvula 
piloto 11

11

12 Reset do contador 
atuador 12

Reset do contador válvula 
piloto 12

12

13 Reset do contador 
atuador 13

Reset do contador válvula 
piloto 13

13

14 Reset do contador 
atuador 14

Reset do contador válvula 
piloto 14

14

15 Reset do contador 
atuador 15

Reset do contador válvula 
piloto 15

15



64

Projetar

Tipo 8647

9.4.2.4 DS 133: Registro de controle "Data da última manutenção do atuador" 
(read/write)

Oferece a possibilidade de registrar a data em que um atuador passou pela última manutenção. A entrada é 
apenas informativa e não aciona nenhuma função (por ex., diagnóstico).

Formato BCD
dd (dia): 0x01 .. 0x32
mm (mês): 0x01 .. 0x12 = Janeiro .. Dezembro
aa (ano):  0x90 .. 0x99 = 1990 .. 1999, 0x00 .. 0x89 = 2000 .. 2089

Byte Bit 7...0 Canal
0 Data da última manutenção do atuador  

(formato BCD) byte 0  dd em (dd.mm.aa)

01 Data da última manutenção do atuador  
(formato BCD) byte 1  mm em (dd.mm.aa)

2 Data da última manutenção do atuador  
(formato BCD) byte 2  aa em (dd.mm.aa)

3...5

3 bytes "data da última manutenção do atuador" como no canal 0

1
6...8 2
9...11 3
12...14 4
15...17 5
18...20 6
21...23 7
24...26 8
27...29 9
30...32 10
33...35 11
36...38 12
39...41 13
42...44 14
45...47 15
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9.4.2.5 DS 134: Registro de controle "Data da próxima manutenção do atuador" 
(read/write)

Oferece a possibilidade de registrar a data em que um atuador passará pela próxima manutenção. A 
entrada é apenas informativa e não aciona nenhuma função (por ex., diagnóstico).

Consulte as informações sobre o formato BCD em "9.4.2.4"

Byte Bit 7...0 Canal
0 Data da próxima manutenção do atuador  

(formato BCD) byte 0  dd em (dd.mm.aa)

01 Data da próxima manutenção do atuador  
(formato BCD) byte 1  mm em (dd.mm.aa)

2 Data da próxima manutenção do atuador  
(formato BCD) byte 2  aa em (dd.mm.aa)

3...5

3 bytes "Data da próxima manutenção do atuador" como no canal 0

1
6...8 2

9...11 3
12...14 4
15...17 5
18...20 6
21...23 7
24...26 8
27...29 9
30...32 10
33...35 11
36...38 12
39...41 13
42...44 14
45...47 15
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9.4.2.6 DS 135: Registro de controle "número de identificação das válvulas piloto" 
(read/write)

Este registro de dados oferece a possibilidade de registrar o número de identificação da válvula piloto 
usada. O número de identificação está rapidamente disponível na troca ou manutenção da válvula piloto.

Este registro de controle não está disponível no projeto PROFIBUS com o GSD.

Byte Bit 7...0 Canal
0 O número de identificação da válvula piloto byte 0 (MSB)

0
1 Número de identificação da válvula piloto byte 1
2 Número de identificação da válvula piloto byte 2
3 Número de identificação da válvula piloto byte 3 (LSB)

4...7

Número de identificação da válvula piloto 4 bytes (como o canal 0)

1
8...11 2
12...15 3
16...19 4
20...23 5
24...27 6
28...31 7
32...35 8
36...39 9
40...43 10
44...47 11
48...51 12
52...55 13
56...59 14
60...63 15
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9.5 Uso do HSP com o SIMATIC STEP 7

9.5.1 Hardware Support Packages (HSP) para SIMATIC STEP 7
A partir do SIMATIC STEP 7 V5.5 e do TIA Portal V14, SP1 é possível instalar um HSP para o catálogo de har-
dware. O HSP complementa o sistema descentralizado de periféricos Siemens SIMATIC ET 200SP com os 
módulos do AirLINE SP.

As versões do HSP requeridas variam de acordo com a versão do SIMATIC STEP 7 usada. 

 • O "HSP2105 para SIMATIC STEP 7 V 5.x" é compatível com o SIMATIC STEP 7 V 5.5 ou mais 
recente. 

 • O "HSP0225" é necessário para SIMATIC STEP 7 TIA Portal.

9.5.2 Instalação do HSP

O Hardware Support Package está disponível para download na homepage da Bürkert: 
country.burkert.com.

 →Salvar e descompactar o arquivo "hspXXXX.zip" em um diretório da sua preferência.

 →No SIMATIC STEP 7, menu "Extras" , selecionar o comando "Support Packages".

 → Na caixa de diálogo seguinte selecionar "adicionar do sistema de arquivo", marcar "HSPXXXX…" e 
instalar.

Fig. 30:  Instalando o HSP

Os módulos do AirLINE SP estarão integrados ao catálogo de hardware após a conclusão da instalação.

http://country.burkert.com
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Fig. 31: Selecionar ET 200SP no ramo "periférico descentralizado"

Fig. 32: Selecionar os módulos AirLINE SP no ramo "pneumatic" e atribuir aos slots da estação ET 200SP 
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9.5.3 Alteração dos parâmetros no HSP
 → Quando um módulo é marcado, seus parâmetros são exibidos e podem ser alterados.

Fig. 33: Alteração dos parâmetros de um módulo

9.5.3.1 Dados de processo dos módulos eletrônicos básicos

Durante o projeto dos módulos eletrônicos básicos, diversas configurações de módulo estão disponíveis 
para cada módulo básico. A estrutura dos dados de processo dos módulos eletrônicos básicos depende 
da configuração de módulo selecionada (consulte o capítulo "9.3.3" na página 48 e a tabela a seguir).

PF 
Position Feedback  

in Display

QI 
Value Status of  

Position Feedback*

PI 
Pressure Indicator**

Estrutura de dados do 
processo conforme 
tabelas no  
capítulo "9.3.3"
ST

x PF
x x PF, PI
(x) x PF QI
(x) x x PF QI, PI

x PI

Tabela 4: Organização da estrutura de dados do processo dos módulos eletrônicos básicos para a configuração de 
módulo selecionada

*) disponível apenas quando “Position Feedback in Display” está ativado
**) ativado (“na troca com status da válvula” ou “permanente”)
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Fig. 34: Alteração da configuração de um módulo

9.5.3.2 Módulos de conexão com sensor de pressão (PSU-…-PS)

Valores limites errados (por ex., o "limite inferior" é maior que o "limite superior") são interceptados pelo 
STEP 7/TIA-Portal.
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9.6 Uso do HUP com o SIMATIC PCS7

No projeto com o HUP, os módulos necessários para os módulos do bloco de válvulas são criados 
automaticamente. Estes módulos contêm todos os dados e diagnósticos necessários.

9.6.1 Hardware Update Package (HUP) para SIMATIC PCS7
A partir do SIMATIC PCS7 V9.0, SP2 é possível instalar um HUP para o catálogo de hardware. O HUP com-
plementa o sistema descentralizado de periféricos Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA com os módulos do 
AirLINE SP.

9.6.2 Instalação do HUP

O Hardware Update Package está disponível para download na homepage da Bürkert: 
country.burkert.com→8647 →Downloads: Software

 → Fechar o PCS7.

 → Executar o arquivo "PCS7_HUP_Burkert_8647_for_ET200SP_SPHA.exe" e seguir o diálogo de 
instalação.

Fig. 35: O HUP está instalado

Os módulos do AirLINE SP estarão integrados ao catálogo de hardware após a conclusão da instalação (o 
filtro deve estar definido em "Standard"). Os próximos passos correspondem àqueles no uso do HSP (con-
sulte o capítulo"9.5" na página 67).

http://country.burkert.com
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10 COMISSIONAMENTO

10.1 Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos em caso de operação inadequada.

A operação inadequada pode resultar em ferimentos e danos ao dispositivo e seu ambiente. 
 ► Certificar-se antes do comissionamento de que o conteúdo do manual de operação é conhecido e 
completamente compreendido pelo pessoal operacional. 
 ► Respeitar as instruções de segurança e as informações sobre o uso adequado.
 ► Apenas pessoal técnico suficientemente treinado pode comissionar o dispositivo.

O mau funcionamento do sistema representa risco de ferimentos.

O funcionamento seguro do sistema deve ser assegurando mediante testes antes do comissionamento. 
Isso impede que pessoas ou sistemas corram perigo durante a operação.

 ► Realizar um teste completo de funcionamento do sistema e os testes necessários de segurança antes 
do comissionamento definitivo.

 ► Incluir erros possivelmente previsíveis nos testes. 

Para que o sistema seja comissionado é necessário concluir o projeto.

10.2 Comissionamento elétrico

CUIDADO

Comportamento indefinido das válvulas.

O comportamento das válvulas é indefinido no caso de tensão de alimentação muito baixa. Isso pode 
causar processos inadvertidos no sistema.

 ► Certificar-se de que a tensão de alimentação esteja acima do limite inferior de tolerância (consulte"14.4 
Dados elétricos" na página 93) 

Risco de ferimentos nas superfícies quentes.

As válvulas podem ficar quentes quando em funcionamento por períodos prolongados. 

 ► Esperar o resfriamento das válvulas antes da remoção ou usar luvas de proteção resistentes ao calor.

No uso de modelos de dispositivos com certificação UL com as válvulas 2x3/2 vias tipo 6524:
 ► Havendo comutação frequente, permitir um tempo mínimo de pausa de 100 ms antes da religação.

O feedback sobre a suficiência da tensão de alimentação é exibido no bloco de válvulas nos LEDs PWR 
(módulos de conexão PSU-L... e todos os módulos PQ).  
Uma mensagem de diagnóstico é gerada por meio do SIMATIC ET 200SP/SP HA quando o diagnóstico 
tiver sido ativado.

Medidas antes do comissionamento elétrico:

 → Verificar as conexões.

 → Verificar a tensão de alimentação.

 → Colocar os acionamentos manuais das válvulas na posição básica.
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O comissionamento elétrico da ilha de válvulas corresponde ao comissionamento do sistema descentra-
lizado de periféricos Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA.

Todos os passos necessários para o comissionamento elétrico devem ser obtidos no manual da Siemens  
"Sistema descentralizado de periféricos ET 200SP" ou o "Sistema descentralizado ET 200SP HA".

Módulos com EVS

Se as funções "tensão desligada" e "PROFIenergy" estiveram ativas ao mesmo tempo, é possível 
que, sob certas circunstâncias, as posições da válvula programadas pelo usuário não possam ser 
ativadas.

Se as saídas (válvulas) tiverem sido desligadas pela EVS, isso será exibido no display LC. Mas, além 
disso, os dados de saída enviados pelo controle também são exibidos (troca cíclica de "EVS ativo" 
e "dados de saídas").

10.3 Comissionamento pneumático

CUIDADO

Perigo decorrente de barulho.

Quando as válvulas pressurizadas são comutadas, há possibilidade de barulho intenso. 

 ► Realizar a purga por meio de uma mangueira.

 ► Ligar um silenciador na conexão de ar de exaustão.

 ► Usar protetor auricular.

Medidas antes do comissionamento pneumático

 → Verificar as conexões, tensão e pressão de trabalho.

 → Verificar a disposição adequada das conexões 1, 3 e 5. Elas não podem ser invertidas sob nenhuma 
hipótese.

 → Na operação elétrica, colocar os acionamentos manuais das válvulas na posição básica.

Comissionamento pneumático

 → Não ultrapassar os valores máximos dos dados operacionais (consulte a placa de características).

 → Ligar primeiro a pressão de fornecimento.

 → Em seguida, ligar a tensão.

10.4 Identificação individual

Em cada módulo de válvulas há compartimentos que podem ser usados na identificação individual. Para 
isso é possível usar, por exemplo, placas de identificação de cartolina ou papel (densidade máxima de 
0,2 mm).

Folhas brancas perfuradas estão contidas no escopo de entrega do bloco de válvulas e também 
podem ser adquiridas na filial Bürkert ou em www.burkert.com.

Um modelo editável para a rotulação das folhas no PC/impressora é encontrado na última página 
deste manual.
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10.5 "PRONETA" e "SIMATIC Automation Tool"

O tipo 8647 está contido nas ferramentas "PRONETA" e "SIMATIC Automation Tool" da empresa Siemens 
de forma que suas funções também podem ser usadas para o tipo 8647 (por ex., no comissionamento).

O tipo 8647 está disponível no PRONETA a partir da versão 2.5 e no SIMATIC Automation Tool a partir da 
versão 3.1 SP2.
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11 OPERAR

11.1 Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos em caso de operação inadequada.

A operação inadequada pode resultar em ferimentos bem como danos ao sistema e seu ambiente. 

 ► O pessoal de operação deve conhecer e ter compreendido todo o conteúdo do manual de operação.

 ► Respeitar as instruções de segurança e as informações sobre o uso adequado.

 ► O sistema pode ser operado apenas por pessoal suficientemente treinado.

O bloco de válvulas é controlado por meio do módulo de interface do SIMATIC ET 200SP/SP HA.

Os estados do dispositivo são indicados por LEDS e displays LC dos módulos de válvula. Consulte os 
detalhes no capítulo "11.3" e "11.4".

11.2 Acionamento manual das válvulas

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos nos atuadores.

O acionamento manual das válvulas pode causar movimentos inadvertidos no sistema ou estados 
inesperados.

 ► Certificar-se de que os movimentos dos atuadores conectados não causem ferimentos, danos ou 
ações indesejadas no sistema.

CUIDADO

Risco de ferimentos nas partes quentes do dispositivo.

As válvulas podem ficar quentes quando em funcionamento por períodos prolongados. 

 ► Realizar o acionamento manual apenas com chave de fenda.

Dependendo o tipo, as válvulas podem ser acionadas manualmente, por ex., para trabalhos de comissiona-
mento ou manutenção.

As válvulas podem ser acionadas manualmente mesmo quando o bloco de válvulas não tiver forne-
cimento elétrico.

 → Pressionar o acionamento manual (para função de contato) e virar (para função de travamento). Depen-
dendo do tipo da válvula, isso faz com que o seu acionamento elétrico seja suspenso ou limitado.

 → Recolocar os acionamentos manuais na posição básica após conclusão dos trabalhos.
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11.3 Indicador LED dos módulos de conexão

Os módulos de conexão à esquerda possuem o indicador LED "PWR OK" para a indicação visual do 
estado operacional. 

Se os módulos de conexão forem equipados com sensor de pressão ("PSU-..-PS"), eles terão mais indica-
dores LED:

- LED "DIAG" (vermelho/verde) para status do módulo

- LED "Pressure" (vermelho/amarelo/verde) para status da pressão (dependendo dos valores limite 
parametrizados)

PWR
OK

DIAG

Pressure - Error  Warn  Ok

LED "PWR OK"  
(apenas para módulos de 

conexão à esquerda)

Fig. 36: Indicadores LED dos módulos de conexão

11.4 Indicador LED dos módulos eletrônicos básicos

Os módulos eletrônicos básicos (parte integrada do módulo de válvulas) possuem 2 indicadores LED:

– LED "DIAG" (vermelho/verde) para status do módulo

– LED "PWR" (verde) para a tensão
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Fig. 37: Indicação LED de um módulo de válvulas
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11.5 Display LC dos módulos eletrônicos básicos

Os módulos eletrônicos básicos (parte integrante do módulo de válvulas) são equipados com um display 
LC para a indicação do status. O display exibe em gráfico as posições de comutação e possíveis estados 
de erro das saídas. Mais informações podem ser exibidas de acordo com a configuração do módulo, 
por ex.

– Posição do atuador atribuído à saída,

– Medição do sensor de pressão de um módulo de conexão (PSU-…-PS).

As mensagens (informações, avisos e erros) aparecem como texto no display LC. A exibição da mensagem 
de texto alterna com a exibição gráfica do status do canal.

Os módulos eletrônicos com 8 slots de válvulas possuem 2 displays LC. Portanto, a numeração dos canais 
é feita em ambos os displays. 

Exemplo:

Módulo Display esquerdo Display direito

PQ8VS8 Canal 0...3 Canal 4...7
PQ16VS8 Canal 0...7 Canal 8...15

11.5.1 Indicação do valor de pressão
A indicação do valor de pressão serve principalmente para o uso durante o comissionamento. 

Dependendo da parametrização, a exibição é feita 

– Alternando com a exibição normal de status (as mensagens de texto são suprimidas).

– Permanente (todas as outras indicações são suprimidas).

11.5.2 Prioridades

Prioridade Mensagem

1 Valor da pressão*

As mensagens de prioridade mais 
alta suprimem as mensagens de 
prioridade mais baixa.

2 PROFIenergy
3 Mensagem padrão  

(caso existam várias mensagens, elas alternarão cicli-
camente com "EVS active", fio rompido, curto-circuito, 
contador de comutação, …)

*)  Nos módulos eletrônicos básicos com 8 posições de válvulas, apenas 1 display LC é necessário para a exibição do valor de 
pressão.  
No segundo display LC são exibidas apenas as mensagens de prioridade mais baixa.
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11.5.3 Visualizações do display

Visualização do display com 4 posições  
(da esquerda para direita, canal 0–3 ou canal 4–7)

Visualização do display com 8 posições  
(da esquerda para direita, canal 0–7 ou canal 8–15)

Válvula do canal 0 acionada

Válvula do canal 0 acionada,
feedback: "Posição superior (A) alcançada"

Válvula do canal 0 acionada, 
feedback: "Posição inferior (B) alcançada"

Pressure
1.0 bar / 14.5 psi

Indicação do valor de pressão

Feedback Err.
Down 1

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1/Mensagem 2 alternando: Canal 1, 
erro do feedback na posição 
inferior (B)

Exemplo de outras mensagens 
possíveis:

Feedback Err. 
Up 1

Canal 1, 
erro do feedback  
posição superior (A)

Mensagem 1/Mensagem 2 alternando:

EVS active

Mensagem 1

Mensagem 2

Canal 0 acionado,
o desligamento externo de tensão da válvula está ativo

Mensagem 1: 
Dados de processo enviados pelo controle. Eles serão exibidos 
no display apesar do "EVS ativo". 
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Mensagem 1/Mensagem 2 alternando:

PROFIenergy
active

Mensagem 1

Mensagem 2

Canal 0 acionado,
PROFIenergy active

Mensagem 1/Mensagem 2 alternando:

Mensagem 1

Mensagem 2

Pilot SCC Limit
Ch. 0

Requer manutenção! 

Válvula piloto canal 0: 
O limite do contador de comu-
tação foi alcançado

Exemplo de outras mensagens 
possíveis:

Act. SCC Limit 
Ch. 1

Requer manutenção!
Válvula de processo acionada 
canal 1:
O limite do contador de comu-
tação foi alcançado

Mensagem 1/Mensagem 2 alternando:

Mensagem 1

Mensagem 2

Wire Break
Ch. 2

Fio rompido no canal 2

Mensagem 1/Mensagem 2 alternando:

Mensagem 1

Mensagem 2

Short Circuit
Ch. 2

Curto-circuito no canal 2
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11.6 Comportamento de diagnóstico

Comportamento do sistema em caso de subtensão
Se a tensão alimentada ficar abaixo do limite inferior especificado (consulte o capítulo "14.4 Dados 
elétricos"), o diagnóstico "tensão ausente" será gerado. As válvulas são desligadas para evitar 
um comportamento indefinido das válvulas (o sistema lógico do módulo e o display continuam 
funcionando).

Módulos eletrônicos básicos: As mensagens relacionadas ao canal só serão exibidas no display se o 
canal correspondente estiver ativo e se o módulo estiver em troca cíclica de dados (= parametrizado e 
configurado).

 • Os erros "fio rompido" e "curto-circuito" só podem ser constatados e desencadeados em um 
canal acionado.

 • No projeto com o GSD, os módulos de conexão sem sensor de pressão (PSU-L/-M/-R e PSU-L-
-M/-M-M/-R-M) não fornecem nenhum dado de diagnóstico.

Os diagnósticos são exibidos em formato numérico ou texto de acordo com o sistema de controle e pro-
grama de projeto usado.

Se um módulo tiver mais de 8 diagnósticos ao mesmo tempo, é possível que em alguns controles nem 
todos os diagnósticos terão um registro criado. 

Os seguintes diagnósticos são possíveis:

Número de 
diagnóstico 
Hex.      (Dec)

Diagnóstico Causa Resolução

0x09         (9) Erro Erro geral  
(p. ex., defeito de hardware)

Verificar a instalação e, se for o 
caso, trocar o hardware

0x10       (16) Erro de parâmetro O módulo não foi parame-
trizado corretamente; nos 
módulos de conexão "PSU-
-…-PS" por ex., os valores dos 
limites de aviso e erro estão 
sobrepostos  

Verificar a parametrização

0x11       (17) A tensão de alimentação 
está faltando

A tensão está muito baixa ou 
indisponível

Verificar a tensão

0x1A       (26) Erro externo Pode surgir no uso de um módulo de interface PROFIBUS. Um 
diagnóstico geral é exibido 
em vez de um diagnóstico específico. 

Resolução: Verificar se uma das condições de erro do número 
de diagnóstico é a partir do valor 752.

0x1F       (31) Canal/componente indis-
ponível temporariamente

A atualização do firmware está 
ativa ou cancelada.

Neste estado, nenhum dos 
dados do processo será pro-
cessado pelo módulo. 

 • Aguardar a atualização do 
firmware

 • Reiniciar a atualização do 
firmware

0x02F0 (752) Válvula piloto: o limite do 
contador de comutações 
foi alcançado

O limite de aviso do contador 
de comutações da válvula 
piloto foi alcançado

Trocar a válvula piloto, 
resetar o contador de 
comutações
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Número de 
diagnóstico 
Hex.      (Dec)

Diagnóstico Causa Resolução

0x02F1 (753) Atuador: O limite do  
contador de comutação 
foi alcançado

O limite de aviso do contador 
de comutações do atuador foi 
alcançado

Manutenção do atuador, 
resetar o contador de 
comutação

0x02F2 (754) Tensão de alimentação 
ausente

EVS ativo ou erro no circuito 
EVS 
ou 
o fusível interno do módulo 
queimou

Verificar o circuito EVS nos 
módulos EVS 
ou 
trocar o módulo

0x02F3 (755) Válvula piloto: fio 
rompido*

Válvula com defeito ou falha no 
contato

Verificar a montagem 
correta da válvula piloto, 
se necessário, trocar a válvula 
piloto**0x02F4 (756) Válvula piloto: curto 

circuito*
Válvula com defeito ou contato 
danificado; a saída perma-
necerá desligada até correção 
do erro.

0x02F5 (757) Erro interno do módulo Defeito no sensor de pressão Trocar o módulo

0x02F6 (758) Valor limite da pressão 
ultrapassado

O valor limite da pressão foi 
ultrapassado

Verificar o fornecimento de 
pressão ou ajustar o valor 
limite

0x02F7 (759) Valor limite da pressão 
abaixo do mínimo

O valor limite da pressão está 
abaixo do limite mínimo

)   Em módulos electrônicos básicso com EVS: Os diagnósticos para curto-circuito e fio rompido são mantidos se tiverem ocorrido 
antes da "ativação do EVS". Os curtos-circuitos e fios rompidos que ocorrem depois da "ativação do EVS" não geram diagnósticos.

**)  Caso o EVS seja ativado durante um curto-circuito e a válvula for trocada, é possível que o diagnóstico de curto-circuito ainda 
persista em seguida. Neste caso, desative o EVS e, em seguida, puxe a válvula mais uma vez por um instante.
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11.7 PROFIenergy
Vale para o conteúdo deste capítulo ("11.7 PROFIenergy"): Copyright Bürkert Werke GmbH & Co. KG e 
Siemens Aktiengesellschaft

PROFIenergy é suportado apenas pelo SIMATIC ET 200SP, mas não pelo SIMATIC ET 200SP HA.

PROFIenergy é uma função baseada no PROFINET que possibilita a regulagem dos consumidores de 
forma coordenada, centralizada e controlada nos tempos de pausa para redução sensível do consumo de 
energia no sistema acionado. No PROFIenergy, esse estado operacional é designado "pausa".

A ativação do estado de pausa dos dispositivos PROFINET é feita por meio de comandos especiais no pro-
grama de usuário do controlador IO PROFINET.

Os módulos eletrônicos básicos ("PQ…") do bloco de válvulas tipo 8647 suportam a função PROFIenergy.

11.7.1 Comportamento da "pausa" e controle da "pausa"

11.7.1.1 Indicadores LED

No geral, o PROFIenergy não tem nenhuma influência sobre os indicadores LED, o Display LC exibe "PRO-
FIenergy active". 

11.7.1.2 Comportamento na detecção de erro
O erro "tensão de alimentação ausente L+" é detectado, informado e finaliza a "pausa" independente-
mente da entrada do estado de pausa. Todos os canais cujo modo de pausa está definido em "PE_MODE_
PROCEED" informam seu estado de erro como na operação produtiva.

Para os canais que mudam para um modo de pausa diferente do "PE_MODE_PROCEED" valem as 
seguintes regras:

 • Erros, que são independentes da entrada da "pausa", são comunicados.

 • Se a detecção de erros for possível durante a "pausa", então eles seguirão sendo comunicados.

 • Todas as mensagens de erro que são provocados pela entrada da "pausa" são suprimidas.

Caso a detecção de erro durante a "pausa" não seja possível, vale:

 • O estado permanece inalterado para os erros que já estiverem pendentes antes da "pausa".

 • Os erros que entrarem e saírem serão comunicados após a finalização da "pausa".

A mudança para a "pausa" e para fora da "pausa" pode resultar em uma mensagem de erro.

11.7.2 Parametrização
O PROFIenergy é parametrizado com o programa do usuário por meio do registro de dados (versão 2), 
índice 3. O módulo de interface distribui os parâmetros do PROFIenergy para os módulos eletrônicos 
básicos ("PQ...").

A parametrização de mais um comportamento de pausa é possível imediatamente após o início da "pausa" 
precedente. A entrada do estado desejado para a pausa seguinte é ativada com um novo comando 
"Start_Pause".

A parametrização pode ser escrita quantas vezes for desejado.

O módulo de interface verifica a distribuição dos parâmetros aos módulos eletrônicos básicos e devolve 
o resultado como valor de retorno do comando de escrita. No caso de um valor de retorno negativo, há 1 
ou mais módulos eletrônicos básicos que não aceitaram o registro de dados de parâmetro. Neste caso, os 
módulos eletrônicos básicos comportam-se de acordo com sua última parametrização PROFIenergy válida 
quando um comando "Start_Pause" é recebido.
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Se o módulo eletrônico básico ou a estação falhar, a parametrização terá de ser refeita por meio do registro 
de dados de parâmetro.

O SIMATIC ET 200SP suporta a configuração do comportamento de 1 "pausa". Se um comportamento 
diferente for requerido em uma pausa adicional, isso terá de ser reparametrizado.

A reação (desligamento) dos módulos eletrônicos básicos no PROFIenergy é relacionada ao slot, 
isto é todos os canais do slot se comportam de forma adequada.

11.7.3 Registro de dados de parâmetro
No registro de dados de parâmetro para PROFIenergy determina-se quais módulos eletrônicos básicos 
(slots) serão controlados pelos comandos PROFIenergy.

11.7.4 Finalizar uma "pausa"
A pausa é finalizada nos seguintes casos:

 • Falha da tensão de alimentação L+

 • Reparametrização do módulo eletrônico básico com o DS128

 • Comando "End_Pause"

 • Falha do controlador

 • Atualização do firmware

 • Parada da estação

 • Reinicialização do módulo de interface

Para obter mais informações, consulte as informações do produto PROFIenergy no Manual Col-
lection do SIMATIC ET 200SP: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

11.8 Contadores de comutações

O acesso aos contadores de comutação (leitura dos estados atuais de contagem, redefinição da contagem) 
é feito por comunicação acíclica, consulte o capítulo "9.4 Parâmetros dos módulos AirLINE SP".

Definir os valores para os limites de aviso: consulte "9 Projetar".

Os estados atuais de contagem são salvos por retenção regularmente. 

Havendo o desligamento frequente da tensão de trabalho, é possível que algumas comutações não 
sejam salvas na memória de retenção e, consequentemente, a quantidade de comutações seja um 
pouco menor do que a quantidade real das comutações realizadas.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942
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12 MANUTENÇÃO

12.1 Instruções de segurança

PERIGO

Risco de ferimentos em caso de alteração da pressão.

Os atuadores podem alterar sua posição em caso de alteração da pressão e pode causar ferimentos e 
danos materiais.

 ► Bloquear os movimentos dos atuadores antes de trabalhar no dispositivo ou sistema.

Risco de ferimentos por pressão alta.

O escape repentino do fluido de pressão pode causar a aceleração intensa de peças (mangueiras, peças 
pequenas etc.) e causar ferimentos ou danos materiais.

 ► Desligar a pressão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Purgar ou esvaziar as linhas.

PERIGO

Risco de ferimento por choque elétrico.

 ► Desligar a tensão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Proteger contra reativação.

 ► Respeitar as normas de prevenção de acidentes e de segurança para dispositivos elétricos. (A troca 
das válvulas também é permitida quando estiverem energizadas.)

Risco de ferimentos decorrentes de instalação e manutenção inadequadas.

 ► Apenas pessoal técnico treinado pode realizar os trabalhos de instalação e manutenção.

 ► Executar os trabalhos de instalação e manutenção apenas com as ferramentas adequadas.

Risco de ferimentos decorrente de ativação indesejada e ativação descontrolada do sistema.

 ► Bloquear o sistema contra ligação não intencional.

 ► Certificar-se de que o sistema inicie os movimentos apenas de forma controlada.

PERIGO

Risco de ferimentos nas partes quentes do dispositivo.

As válvulas podem ficar quentes quando em funcionamento por períodos prolongados. 

 ► Esperar o resfriamento das válvulas antes da remoção ou usar luvas de proteção resistentes ao calor.
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12.2 Trocar válvula

PERIGO

Risco de ferimentos em caso de alteração da pressão.

Os atuadores podem alterar sua posição em caso de alteração da pressão e pode causar ferimentos e 
danos materiais.

 ► Bloquear os movimentos dos atuadores antes de trabalhar no dispositivo ou sistema.

Risco de ferimentos por pressão alta nos módulos pneumáticos básicos sem bloqueioP.

O escape repentino do fluido de pressão pode causar a aceleração intensa de peças (mangueiras, peças 
pequenas etc.) e causar ferimentos ou danos materiais.

 ► Desligar a pressão antes de realizar trabalhos no dispositivo ou sistema. Purgar ou esvaziar as linhas.

Risco de ferimentos por mudança de pressão nos módulos pneumáticos básicos sem bloqueio P.
Apenas o canal P é bloqueado durante a desmontagem da válvula. Isso faz com que a pressão existente 
nas saídas de trabalho A ou B seja reduzida. Por isso, um atuador conectado a eles também será des-
pressurizado e, portanto, poderá se mover.

 ► Bloquear os movimentos dos atuadores antes de trabalhar no dispositivo ou sistema.

Risco de desprendimento de sedimentos ou componentes.

Sedimentos ou componentes envelhecidos podem se desprender quando uma válvula com pressão no 
bloqueio P é solta.

 ► Usar óculos de proteção ao trocar as válvulas.

ATENÇÃO

Perigo de mau funcionamento do bloco de válvulas.

As válvulas individuais REV.1 e REV.2 não são compatíveis.

 ► Substituir válvulas individuais REV.1 apenas com válvulas individuais REV.1.

 ► Substituir válvulas individuais REV.2 apenas com válvulas individuais REV.2. 

Para obter mais informações sobre as características das válvulas individuais, consulte o capítulo "5.5.3" 
na página 21.

Módulos pneumáticos básicos com "bloqueio P":

Se o módulo pneumático básico afetado possuir um "bloqueio P" (indicado no módulo), a troca de 
uma válvula também será possível mesmo quando a pressão de fornecimento estiver presente. 

Durante a desmontagem da válvula e dependendo da função, no início, uma qualidade relativamente 
grande de ar escapará para o exterior até o diferencial de pressão requerido ser alcançado. O blo-
queio automático reduz o vazamento residual a um mínimo e as demais válvulas do bloco de vál-
vulas podem continuar funcionando.

Recomendamos não remover várias válvulas do módulo pneumático básico ao mesmo tempo.

 → Soltar os parafusos de fixação da válvula com uma chave de fendas.

 → Puxar a válvula com a vedação flangeada do bloco de válvulas.

 → Colocar a válvula nova com as vedações flangeadas limpas dentro dela no slot da válvula.

 → Apertar os parafusos de fixação em cruz e respeitar o torque de aperto (consulte "Fig. 38").
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2
20 Ncm

20 Ncm

1
30 Ncm

3

4
30 Ncm

Fig. 38: Aperto dos parafusos na troca da válvula

12.3 Atualização do firmware

Tanto os módulos de conexão ("PSU...") quanto os módulos eletrônicos básicos ("PQ...") oferecem a possi-
bilidade de atualização do firmware.

Os arquivos de atualização são disponibilizados em country.burkert.com

A atualização pode ser feita, por exemplo, no SIMATIC TIA-Portal. A atualização também poderá ser feita 
por um cartão SD se o módulo de interface usado tiver CPU integrada. 

Em determinadas circunstâncias, uma mensagem de aviso referente ao nome do arquivo de atua-
lização poderá surgir se a atualização do firmware for feita por meio do servidor web de uma CPU. 
Esta mensagem de aviso pode ser ignorada.

Mais informações sobre a execução das atualizações do firmware nos sistemas ET 200SP poderão 
ser obtidas no manual de sistema do SIMATIC ET 200SP:  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293

http://country.burkert.com
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293
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13 ELIMINAÇÃO DE FALHA

13.1 Comportamento da válvula

Falha Possível causa Resolução
As válvulas não ligam  • Sem tensão ou tensão muito baixa  → Verificar a conexão elétrica

 → Certificar-se de que a tensão é a 
correta

 • O acionamento manual das válvulas 
não está  
na posição neutra

 → Colocar o acionamento manual na 
posição neutra

 • O fornecimento de pressão não é 
suficiente ou não está disponível

 → O fornecimento da pressão deve 
ser o maior possível (e também nos 
dispositivos a montante como regu-
ladores de pressão, unidades de 
conservação, válvulas de bloqueio 
etc.)
 → Assegurar uma pressão mínima de 
trabalho de 2,5 bar nas válvulas 
sem ar de comando auxiliar

 • Projeto errado  → Projetar o sistema de acordo com a 
estrutura de hardware

 • O canal não está liberado para uso  → Alterar a configuração dos 
parâmetros

 • O dispositivo está emitido valores de 
substituição

 → Eliminar a causa da exibição do 
valor de substituição (por ex., inter-
rupção da comunicação ou ati-
vação do PROFIenergy)

 • Nas válvulas com segunda conexão 
para função de desligamento: o cir-
cuito da válvula foi interrompido

 → Verificar o circuito

 • A alimentação de tensão na conexão 
EVS está interrompida (apenas nos 
módulos com conexão EVS)

 → Verificar o cabeamento e aciona-
mento da conexão EVS

 • O fusível no interior do módulo foi 
acionado ou há algum outro defeito 
no módulo

 → Trocar o módulo eletrônico (dirija-se 
ao atendimento Bürkert)
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Falha Possível causa Resolução
As válvulas são ligadas 
com atraso ou há 
escape nas conexões 
de purga

 • O fornecimento de pressão não é 
suficiente ou não está disponível

 → O fornecimento da pressão deve 
ser o maior possível (e também nos 
dispositivos a montante como regu-
ladores de pressão, unidades de 
conservação, válvulas de bloqueio 
etc.)
 → Assegurar uma pressão mínima de 
trabalho de 2,5 bar nas válvulas 
sem ar de comando auxiliar

 • As válvulas não estão na posição 
básica (desenergizada) durante a 
criação da pressão

 → Antes de acionar as válvulas, pres-
surizar o bloco de válvulas com 
pressão

 • A purga dos canais de exaustão 
não é suficiente em razão de silen-
ciadores muito pequenos ou sujos 
(contrapressão)

 → Usar silenciadores bem dimensio-
nados ou expansores
 → Limpar os silenciadores sujos

 • Sujidades ou corpos estranhos na 
válvula piloto

 → Trocar a válvula

13.2 Comportamento do módulo

13.2.1 Indicador LED PSU-L-... dos módulos de conexão 

Falha Possível causa Resolução

O LED PWR OK está 
desligado

 • Sem tensão ou tensão muito baixa 
(consulte o capítulo ) "14 Dados 
técnicos"

 → Verificar a conexão elétrica

 → Certificar-se de que a tensão é a 
correta

 • O fusível no interior do módulo foi 
acionado ou há algum outro defeito 
no módulo

 → Trocar o módulo de conexão (diri-
ja-se ao atendimento Bürkert)

13.2.2 Indicador LED dos módulos PQ e módulos de conexão 
PSU-...-PS

Falha Possível causa Resolução

LED DIAG desligado  • Falha da alimentação de barramento 
do backplane do ET 200SP/SP HA

 → Verificar a tensão de trabalho do 
módulo de interface

 → Verificar a ligação em série dos 
módulos ET 200SP / SP HA e blocos 
de válvulas

LED DIAG com verde 
piscante

 • O módulo não está pronto (sem 
parametrização)

 → Realizar parametrização válida por 
meio da ferramenta de projeto

LED DIAG com 
vermelho piscante

 • O módulo está parametrizado, ocor-
rência de um diagnóstico de módulo

 → Eliminar a causa do diagnóstico
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Falha Possível causa Resolução

LED PWR desligado  
(apenas módulos PQ)

 • Sem tensão ou tensão muito baixa  → Verificar a conexão elétrica

 → Certificar-se de que a tensão é a 
correta

 • O fusível no interior do módulo foi 
acionado ou há algum outro defeito 
no módulo

 → Trocar o módulo eletrônico (dirija-se 
ao atendimento Bürkert)

 • A alimentação de tensão na conexão 
EVS está interrompida (apenas nos 
módulos com conexão EVS)

 → Verificar o cabeamento da conexão 
EVS

LED Pressure piscando 
em laranja  
("aviso", apenas nos 
módulos de conexão 
PSU-…-PS)

 • O limite de aviso inferior parame-
trizado foi ultrapassado

 → Aumentar a pressão
ou

 → Diminuir o limite de aviso
 • O limite de aviso superior parame-
trizado foi ultrapassado

 → Reduzir a pressão
ou

 → Aumentar o limite de aviso
LED Pressure piscando 
em vermelho  
("error", apenas nos 
módulos de conexão 
PSU-…-PS)

 • O limite de erro inferior parame-
trizado foi ultrapassado

 → Aumentar a pressão
ou

 → Diminuir o limite de erro
 • O limite de erro superior parame-
trizado foi ultrapassado

 → Reduzir a pressão
ou

 → Aumentar o limite de erro

13.3 Display LC dos módulos PQ

A descrição das possíveis mensagens do display é apresentada no capítulo "Display LC dos módulos ele-
trônicos básicos" na página 77.

Mensagem Possível causa Resolução

Sem mensagem,  
display LC desligado

 • Sem tensão ou tensão muito baixa  → Verificar a conexão elétrica

 → Certificar-se de que a tensão é a 
correta

 • Queda de tensão durante atualização 
do firmware

 → Refazer a atualização do firmware

EVS active  • A alimentação de tensão na conexão 
EVS está interrompida (apenas nos 
módulos com conexão EVS)

 → Verificar o cabeamento da conexão 
EVS

 • O fusível no interior do módulo foi 
acionado (ocorre apenas em casos 
extremos de falha) ou há algum outro 
defeito no módulo

 → Trocar o módulo eletrônico (dirija-se 
ao atendimento Bürkert)
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Mensagem Possível causa Resolução

Feedback Err Down x
ou
Feedback Err Up x

 • Erro no feedback superior ou inferior 
do canal x

 → Eliminar o erro no feedback

 • Os módulos de entrada não for-
necem nenhum valor QI*

 → Usar módulos de entrada com 
suporte QI (ou definir o QI para o 
canal correspondente em 1, caso 
o sensor não forneça nenhum QI, 
mas ele tenha de ser usado, já 
outros sensores fornecem o QI)

ou
 → Configurar o módulo PQ sem QI

Pilot SCC Limit Ch. x
ou
Act. SCC Limit Ch. x

 • O limite de aviso do contador de 
comutações da válvula piloto ou 
atuador foi ultrapassado

 → Trocar a válvula piloto ou fazer a 
manutenção do atuador e resetar 
os contadores de comutação

ou
 → Desativar o contador de comutação

ou
 → Aumentar o limite de aviso do con-
tador de comutação

Short Circuit Ch. x  • Curto-circuito na saída do canal x 
(válvula ou conector com defeito)

 → Verificar o conectar

 → Trocar válvula
Wire Break Ch. x  • Fio rompido na saída do canal x 

(válvula ou conector com defeito)
 → Verificar o conectar

 → Trocar válvula

O display está exi-
bindo Pressure … 
permanentemente

 • O módulo foi configurado para exibir 
a pressão permanentemente

 → Alterar a configuração do módulo  
(exibição da pressão alternando 
com posição de comutação das 
saídas ou desativar a exibição da 
pressão)

… SCC Limit …,

Short Circuit … ou 

Wire Break …

mas sem nenhuma 
mensagem de diag-
nóstico no controle

 • O diagnóstico do respectivo canal 
não foi ativado durante o projeto

 → Ativar o diagnóstico do respectivo 
canal

 • O canal não foi ativado no projeto  → Ativar o canal

*)  QI = Quality Information (status de valor). Os módulos de entrada que monitoram o estado de um feedback conectado (por ex., loop de 
corrente) podem fornecer um status de valor. Ele pode ser emitido no display dos módulos PQ.
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14 DADOS TÉCNICOS

14.1 Condições operacionais

ADVERTÊNCIA 

falha de funcionamento em uso em área externa.

Temperaturas extremas na área externa, a formação de condensado ou radiação UV podem prejudicar o 
funcionamento do sistema ou danificar o dispositivo permanentemente.

 ► Não usar o sistema em ambiente externo desprotegido. 

 ► Evitar fontes de calor que possam resultar na ultrapassagem da faixa de temperatura permitida.

ATENÇÃO

As condições operacionais permitidas para o Siemens SIMATIC ET 200SP podem divergir dos valores 
indicados a seguir, por exemplo, por causa da posição de montagem. Desrespeitar estas informações 
pode causar falhar de funcionamento ou danos, p. ex., por acúmulo de calor.

 ► Respeitar as condições operacionais permitidas indicadas no manual do sistema de periféricos.

SIMATIC ET 200SP
Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293

Manuais:  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

SIMATIC ET 200SP HA
Manual do sistema: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

Manuais: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man

A instalação do sistema completo deve ser feita em um armário de distribuição ou gabinete apropriado. 
Os requisitos do armário de distribuição correspondem àqueles do sistema descentralizado de periféricos 
"SIMATIC ET 200SP" ou "SIMATIC ET 200SP HA" da empresa Siemens e grau de proteção não inferior ao 
IP54.

Tipo da condição Faixa permitida

Temperatura ambiente 0...+55 °C 

Blocos de válvulas com válvula tipo 0460: 0...+50 °C

Umidade do ar Em média 75%, ocasionalmente 85%, não é permitido condensação

Pressão do ar De 80 kPa até 106 kPa 
(no caso de uso em altitude acima de 2000 m do nível do mar, o for-
necimento elétrico terá de ser feito por meio de uma fonte de alimen-
tação SELV/PELV homologada para o uso nessa altitude.)

Fluidos Fluidos neutros gasosos, com óleo ou sem óleo 
Tamanho máximo das partículas 5 µm

Altitude para uso Para as versões UL homologadas, limitado ao máximo de 2000 m 
acima do nível do mar

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/24728/man
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14.2 Dados técnicos gerais

Dimensões máx. 858 mm x 142 mm x 78 mm  
(dependendo da estrutura, variantes de válvula, variantes de módulo)

Peso máx. 10 kg (dependendo da estrutura)

Material do gabinete PA, PC (válvulas: PA/PPS/Al)

Material da vedação NBR

Grau de proteção (conforme EN 
60529) verificado pela Bürkert, 
sem avaliação UL

IP20

IP65 em armários de distribuição fechados

UL Type Rating 
(conforme UL 50/50E)

4x em combinação com AirLINE Quick (consulte o capítulo „7.4“ auf 
Seite <OV>) em armários de distribuição fechados

Grau de proteção 
(conforme DIN EN 61140,  
VDE 0140)

3

Montagem em calha normalizada com função terra (FE) requerida

14.3 Dados pneumáticos

Fluido de pilotagem Ar comprimido seco lubrificado ou sem lubrificação, gases neutros
Qualidade do ar comprimido ISO 8573-1: 2010, classe 7.4.4*

Faixa de temperatura do fluido –10...+50 °C (com válvulas tipo 0460: +5…+50 °C)

Faixa de pressão Vácuo até 10 bar (no uso de válvulas tipo 0460: 2...7 bar)

Potência de ar (valor QNn, consulte a ficha de dados para obter mais detalhes):

Válvulas monoestáveis 
(tipo 6524 e tipo 6525)

300 l/min 
(no uso de módulos pneumáticos básicos com bloqueio P/função 
HotSwap, a vazão é reduzida: 
REV.1 redução de vazão até cerca de 50% 
REV.2 redução de vazão até cerca de 20%)

Válvula de impulso (tipo 0460) 200 l/min

Conexões:

Fornecimento de ar com-
primido e purga

Rosca G1/4" (outras conexões possíveis com adaptador)

Ar auxiliar de comando ou 
alívio de piloto

M5

Conexões de trabalho Acoplamento de encaixe D6 ou D1/4"

Sensor de pressão (módulos de conexão PSU-...-PS):

Faixa de medição 0...10 bar (relativamente ao ambiente)

Resistência de sobrepressão 14 bar (a acuracidade da medição é prejudicada de forma irreversível 
em pressões maiores)

Acuracidade 0,2 bar

Taxa de medição >10/segundo

Filtragem Filtro de fluido (no caso de redução do fluido com variação intensa, 
recomendamos a filtragem 
adicional do valor de medição no controle)

*)  Para evitar que o ar comprimido congele, o ponto de orvalho deve ser pelo menos 10 K menor do que a temperatura do fluido.



93

Dados técnicos

Tipo 8647

14.4 Dados elétricos

Conexões:

Comunicação Os módulos se conectam automaticamente ao barramento da 
backplane do sistema de periféricos SIMATIC ET 200SP/SP HA 
quando ligados em série.

Tensão Os módulos se conectam automaticamente ao powerbus do sistema 
de periféricos SIMATIC ET 200SP quando ligado em série.  
Nota: O powerbus não continua na interface direita. Caso mais 
módulos de função do sistema de periféricos SIMATIC ET 200SP 
sejam adicionados (isso não é permitido em combinação com o 
SIMATIC ET 200SP HA) à direita do bloco de válvulas, a tensão terá de 
ser reintroduzida para eles.

Conexão EVS (opcional) Borne de parafuso encaixável , 2 pinos para fios com 
bitola de 0,14...1,5 mm2 (corresponde à AWG 28-16)

Tensão de alimentação:

Barramento da parte traseira Alimentação central por meio do módulo de interface do 
SIMATIC ET 200SP/SP HA

Lado da carga (válvulas) 24 V  ±10% SELV / PELV, ondulação máx. 2,4 Vss**

Consumo de energia (lado da 
carga)

Depende da estrutura do sistema, máximo 3 A (consulte o capítulo 
"14.4.1")

Consumo de energia do bloco 
de válvulas

Depende da estrutura do sistema, máximo 80 W

Consumo de energia 
válvulas tipo 6524 
e tipo 6525

0,8 W

(tipo 6524, 2x válvulas 3/2 vias: 2 x 0,8 W)

Consumo de energia 
válvula tipo 0460

0,4 W

Fusíveis (lado da carga) Todas as saídas de válvula são protegidas contra curto-circuito por 
fusíveis resetáveis. 

Em certas circunstâncias, o fusível demora alguns segundos para ser 
resetado após a eliminação de um curto-circuito.

Além disso, cada módulo eletrônico básico e o módulo de conexão 
esquerdo é equipado com um fusível (não resetável).

**) As versões homologadas UL devem ser abastecidas com uma das seguintes formas:
 a. "Limited Energy Circuit" (LEC), conforme UL/IEC61010-1
 b. "Limited Power Source" (LPS), conforme UL/IEC60950
 c. SELV/PELV com proteção contra sobrecorrente com homologação UL, concebido de acordo com UL/IEC61010-1, tabela 18
 d. Fonte de alimentação NEC-Class2
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14.4.1 Consumo elétrico máximo
O consumo elétrico máximo pode ser calculado com auxílio da tabela a seguir. Para isso, os valores para o 
consumo máximo devem ser multiplicados e somados com a quantidade dos modelos de módulos mon-
tados na ilha de válvulas.

O consumo máximo se dá apenas na ligação das válvulas.

Consumo (da tensão) dos módulos de conexão e dos módulos eletrônicos básicos

Designação
Número 

de identifi-
cação

Consumo de energia 
[mA] Quantidade de módulos Corrente [mA]

mín. máx.

PSU-L 285088

10 15 1 15PSU-L-M 284112

PSU-L-PS 292732

PSU-M 285091

0 0

PSU-M-M 284944

PSU-R 285092

PSU-R-M 284195

PSU-R-PS 292734

PQ4VS4  284935

<15

180
PQ4VS4EVS 285097

PQ8VS4   284936

345PQ8VS4EVS   285098

PQ8VS4EVS-5/3V 331588

PQ8VS8   283166

<20
350

PQ8VS8EVS   285095
PQ16VS8 284806

680
PQ16VS8EVS 285096

Consumo elétrico 
máximo do sistema:

Tabela 5: Consumo elétrico dos módulos de conexão e módulos eletrônicos básicos
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14.5 Posição e descrição das placas de características

14.5.1 Placas de características do bloco de válvulas
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-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W18MS88888888

Var. Code: XXXX, XXYY
24V           +/-10%

Process Control Equipment E238179
Pmax 8 bar

Tensão de alimentação, tipo de corrente

Código interno

Pressão operacional

Tipo de dispositivo
Identificação de revisão

Número de série

Código de 
fabricação

Código

Fig. 39: Posição e descrição, placa de características do bloco de válvulas (exemplo REV.2) 

14.5.2 Placa de características da válvula

G
er

m
an

y

6524 C
2,5—10bar
24VBA0,8W
    W1XAW
00123456

Tipo de dispositivo

Funcionamento

Faixa de pressão permitida

Código

Tensão (± 10%), Potência

Código de fabricação

Fig. 40: Posição e descrição, placa de características da válvula (exemplo tipo 6524) 
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15 DESENHO DIMENSIONAL
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Variante com EVS
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Acessórios, peças sobressalentes

Tipo 8647

16 ACESSÓRIOS, PEÇAS SOBRESSALENTES

CUIDADO

Risco de ferimentos e de danos materiais decorrentes de peças erradas.

Acessórios errados e peças de reposição inadequadas podem causar ferimentos e danos ao dispositivo e 
região próxima

 ► Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da Bürkert. 

Pos. Designação Índice Nº de encomenda

1 Válvulas solenoide de tipo 6524, 6525, 0460 
(REV.1/REV.2 ver "5.2 Informações sobre compatibilidade e 
versões" na página 14)

consulte a ficha 
de dados

2 Placa de cobertura nas válvulas solenoide tipo 6524/6525 
(REV.1)

1 placa de 
cobertura

650373

Placa de cobertura nas válvulas solenoide tipo 6524/6525 
(REV.2)

661092

Placa de cobertura nas válvulas solenoide tipo 6524 válvula 
2x3/2 vias

661092
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Tipo 8647

Pos. Designação Índice Nº de encomenda

3 Conjuntos de vedação de perfil válvulas solenoide
Tipo 6524 2x3/2 vias 12 vedações 2001 6305
Tipo 6525 REV.1 12 vedações 2002 4334
Tipo 6525 REV.2 12 vedações 2001 6305
Tipo 6524 3/2 vias REV.1 12 vedações 2002 4333
Tipo 6524 3/2 vias REV.2 12 vedações 2002 4336
Tipo 0460 12 vedações 2002 4330

4 Conjunto vedações módulos 12 vedações 2002 4339
5 Módulos de conexão Mediante solicitação
6 Módulos de válvulas Mediante solicitação
7 Conjunto caixa de interface esquerda 1 conjunto 2002 9826
8 Conjunto conector da mangueira Ø 6 mm latão 8 Conectores 2002 4340
8 Conjunto conector da mangueira Ø 6mm VA 8 Conectores 2002 4341

Um programa completo com acessórios pneumáticos gerais e unidades de conservação são encontradas 
em: country.burkert.com

http://country.burkert.com
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Embalagem, transporte, armazenamento

Tipo 8647

17 EMBALAGEM, TRANSPORTE, 
ARMAZENAMENTO

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos decorrentes do comportamento inadequado durante o transporte.

 ► Solicitar o transporte apenas a pessoal técnico especializado.

Um dispositivo pesado pode cair durante o transporte ou montagem e causar ferimentos.

 ► Transportar, montar e desmontar dispositivos pesados apenas com auxílio de um colega e com equipa-
mento de transporte adequado.

ATENÇÃO

Danos de transporte.

Os dispositivos sem proteção adequada podem ser danificados durante o transporte.

 ► Transportar o dispositivo protegido contra umidade e sujeira em uma embalagem resistente. 

 ► Impedir que a temperatura de armazenagem permitida fique acima ou abaixo dos limites.

 ► Proteger as interfaces elétricas e as conexões pneumáticas contra sujeira e danos com coberturas de 
proteção.  

O armazenamento inadequado pode danificar o dispositivo.

 ► Armazenar o dispositivo em local seco e sem poeira.

 ► Temperatura de armazenagem -20…+60 °C.

18 ELIMINAÇÃO ECOLÓGICA 

 ► Observar as regulamentações nacionais relativas à eliminação e ao meio ambiente.

 ► Coletar os aparelhos elétricos e eletrônicos em separado e eliminá-los em conformidade.

Mais informações em  country.burkert.com.

http://country.burkert.com
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Glossário

Tipo 8647

19 GLOSSÁRIO

Arquivo GSD/GSDML Arquivo com os dados fundamentais do dispositivo

O arquivo GSD/GSDML contém informações específicas do dispositivo que são 
necessários para operá-lo através do PROFIBUS ou PROFINET.

HSP Hardware Support Package

O Hardware Support Package possibilita uma conexão de comunicação mais 
prática entre os dispositivos PROFIBUS e PROFINET com um mestre.

O caso de uso limita-se ao projeto com o Siemens STEP 7

HUP Hardware Update Package

O Hardware Update Package proporciona uma prática conexão de comunicação 
dos dispositivos PROFIBUS e PROFINET com um mestre.

O caso de uso limita-se ao projeto com o Siemens PCS7
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