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1 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcja obsługi opisuje cały cykl życia urządzenia. 

 → Instrukcję należy przechowywać w miejscu użytkowania.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 ► Niniejszą instrukcję należy dokładnie przeczytać.

 ► Stosować się przede wszystkim do wskazówek bezpieczeństwa dot. użycia zgodnego z przeznacze-
niem oraz warunków użytkowania.

 ► Osoby pracujące przy urządzeniu muszą przeczytać niniejszą instrukcję i rozumieć jej treść.

1.1 Symbol

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem.

 ► Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją.

 ► Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 

OSTROŻNIE

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem.

 ► Nieprzestrzeganie może prowadzić do średnio ciężkich lub lekkich obrażeń.

UWAGA

Ostrzega przed szkodami materialnymi.

 ► Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub maszyny. 

oznacza ważne dodatkowe informacje, wskazówki i zalecenia.

wskazuje na informacje w tej instrukcji lub innej dokumentacji.

 ►  oznacza instrukcję mającą na celu uniknięcie zagrożenia.

 → oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
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1.2 Definicje terminów

Termin w niniejszej instrukcji oznacza
Urządzenie,  
blok zaworowy

Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647

Wyspa zaworowa Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 w połączeniu z modułami zdecentra-
lizowanego systemu peryferyjnego Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA

Zawór,  
zawór pilotowy

Zawór elektromagnetyczny do układu pneumatycznego, który może być 
zintegrowany z blokiem zaworowym

Szyna standardowa Szyna standardowa (w przypadku zastosowania SIMATIC ET 200SP) lub  
szyna profilowa (w przypadku zastosowania SIMATIC ET 200SP HA)

Siłownik, 
zawór procesowy, 
siłownik pneumatyczny, 
napęd pneumatyczny, 
komponenty pneumatyczne

Odbiornik pneumatyczny, który jest sterowany przez blok zaworowy

Urządzenie Maszyna, której odbiorniki pneumatyczne są sterowane przez blok 
zaworowy
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2 UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 przeznaczony jest do sterowania odbiornikami pneumatycznymi 
w systemach automatyzacji. Blok zaworowy może być stosowany wyłącznie do sterowania odpo-
wiednimi odbiornikami pneumatycznymi.

 ► Użytkować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku niezgodnego z przez-
naczeniem użycia urządzenia należy liczyć się z zagrożeniami dla ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla 
środowiska naturalnego. 

 ► W obszarze zagrożenia wybuchem stosować wyłącznie urządzenia dopuszczone do stosowania 
w takim obszarze. Urządzenia te są identyfikowane przez dodatkowe dane homologacyjne na tabliczce 
znamionowej. W przypadku stosowania w obszarze zagrożenia wybuchem należy przestrzegać infor-
macji podanych na tabliczce znamionowej oraz dodatkowych wskazówek dla obszaru zagrożonego 
wybuchem, zawartych w zakresie dostawy.

 ► Urządzenie należy zamontować w odpowiedniej szafie sterowniczej lub obudowie. Wymagania 
dotyczące szafy sterowniczej lub obudowy odpowiadają wymaganiom stawianym przez zdecentralizo-
wane systemy peryferyjne „SIMATIC ET 200SP” lub „SIMATIC ET 200SP HA” firmy Siemens, co najm-
niej o stopniu ochrony IP54.

 ► Nie używać urządzenia na zewnątrz.

 ► Warunkiem bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji są: prawidłowy transport, prawidłowe przechowy-
wanie, instalacja, rozruch, obsługa i serwisowanie.

 ► Podczas stosowania przestrzegać dopuszczalnych parametrów, warunków eksploatacji oraz warunków 
użytkowania. Informacje te znajdują się w dokumentacji kontraktowej, instrukcji obsługi oraz na tabli-
czce znamionowej.

 ► Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę Bür-
kert urządzeniami i komponentami obcych producentów. 

 ► Urządzenie należy używać tylko w stanie nienagannym technicznie.

Wyspa zaworowa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w sektorze przemysłowym.

Do zastosowań, w których istnieje zagrożenie odniesienia obrażeń cielesnych i utraty życia, wyspa 
zaworowa jest dozwolona tylko pod warunkiem, że funkcje SIA i EVS przewidziane do tego celu są 
używane z odpowiednim, dopuszczonym do użytku sprzętem (np. przekaźnikiem bezpieczeństwa).
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3 PODSTAWOWE WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki dot. bezpieczeństwa nie uwzględniają przypadków i zdarzeń, jakie mogą wystąpić podczas 
instalacji, eksploatacji i konserwacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie miejscowych prze-
pisów bezpieczeństwa, również w odniesieniu do personelu.

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wysokim ciśnieniem i wyciekiem medium oraz niekont-
rolowanym ruchem siłowników.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy zabezpieczyć siłowniki przed 
nieprawidłowym ustawieniem. 

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć ciśnienie. Odpowietrzyć lub 
opróżnić przewody.

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.

 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.

Niebezpieczeństwo poparzeń spowodowanych gorącymi częściami urządzenia.

 ► Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i mediów.

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji i serwisowania.

 ► Prace instalacyjne i serwisowe może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wyszkolony i wykwalifiko-
wany personel.

 ► Prace instalacyjne i serwisowe przeprowadzać wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Niebezpieczeństwo urazów na skutek nieplanowanego włączenia i niekontrolowanego ponownego uru-
chomienia urządzenia i maszyny.

 ► Zabezpieczyć urządzenie i maszynę przed niezamierzonym włączeniem.

 ► Upewnić się, że maszyna uruchamia się tylko w sposób kontrolowany.

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych reakcjami alergicznymi na smary.

 ► Unikać kontaktu skóry ze środkami smarnymi. 

 ► Nosić rękawice ochronne.
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Ogólne sytuacje niebezpieczne.

W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:

 ► Ciężkie urządzenia należy transportować, montować i demontować z pomocą drugiej osoby i przy 
użyciu odpowiednich narzędzi.

 ► Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. 

 ► Do przyłącza mediów urządzenia nie wpuszczać żadnych agresywnych lub palnych mediów.

 ► Do przyłącza mediów urządzenia nie wpuszczać żadnych płynów.

 ► Po przerwaniu procesu zapewnić kontrolowany ponowny rozruch.  
Przestrzegać kolejności: 
1. Podłączyć zasilanie elektryczne. 
2. Zasilić medium.

 ► Nie modyfikować urządzenia w żaden sposób.

 ► Nie obciążać urządzenia mechanicznie.

 ► Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.

UWAGA
Części i podzespoły zagrożone ładunkami elektrostatycznymi.

Urządzenie zawiera elektroniczne części, które są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). 
Kontakt z elektrostatycznie naładowanymi osobami lub przedmiotami stwarza zagrożenie dla tych części. 
W najgorszym przypadku części te są natychmiast niszczone lub ulegają awarii po rozruchu.

 ► Aby zminimalizować lub uniknąć możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego wyładowania elektro-
statycznego, należy spełnić wymagania normy EN 61340-5-1.

 ► Nie dotykać podzespołów elektronicznych przy podłączonym napięciu zasilającym.



10

Informacje ogólne

Typ 8647

4 INFORMACJE OGÓLNE

4.1 Adres kontaktowy
Polska
Burkert Austria GmbH 
Oddział w Polsce 
Branch-Office of Austria 
Ul. Czarodzieja 16 
03-116 Warszawa 
Telefon: +48 22 840 60 10 
Telefaks: +48 22 840 60 11 
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Świat 
Adresy kontaktowe są podane na ostatnich stronach drukowanej wersji szybkiego wprowadzenia.

Można je znaleźć również w Internecie pod adresem: country.burkert.com

4.2 Gwarancja
Warunkiem gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia oraz przestrzeganie 
określonych w specyfikacji zasad pracy. 

4.3 Informacje w Internecie
Instrukcje obsługi i karty katalogowe bloków zaworowych AirLINE SP typ 8647 można znaleźć w Internecie 
pod adresem: country.burkert.com

Informacje na temat zdecentralizowanych systemów peryferyjnych firmy Siemens można znaleźć 
w Internecie.

SIMATIC ET 200SP

Instrukcja obsługi systemu: 
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

Instrukcja obsługi systemu: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

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

Bürkert nie ma wpływu na aktualność stron internetowych, do których odsyłają linki.

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 Normy i wytyczne

Urządzenie jest zgodne z właściwymi przepisami harmonizacyjnym UE. Ponadto urządzenie spełnia wymogi 
prawa Wielkiej Brytanii.

Aktualna wersja Deklaracji zgodności UE/ Deklaracji zgodności z przepisami Wielkiej Brytanii zawiera listę 
norm zharmonizowanych, które zostały wykorzystane w procedurze oceny zgodności.

SIMATIC ET 200SP/SP HA może posiadać dopuszczenia, które nie są dostępne dla bloku 
zaworowego.

 ► Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić i zapewnić wymagane dopuszczenia dla wszystkich 
elementów składowych wyspy zaworowej.
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5 PRZEGLĄD SYSTEMU
Łącząc moduły zdecentralizowanego systemu peryferyjnego Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA z blokiem 
zaworowym AirLINE SP typ 8647, uzyskuje się spójny system komponentów elektronicznych i pneuma-
tycznych. W zależności od potrzeb można łączyć ze sobą moduły elektroniczne i pneumatyczne o różnej 
funkcjonalności, stosując się do prostych zasad.

Możliwość połączenia bloku zaworowego zarówno z SIMATIC ET 200SP jak i SIMATIC ET 200SP HA 
oznacza, że można wybrać właściwości systemu wymagane dla danego zastosowania (kompaktowość, 
funkcje redundancji itp.).

Elektropneumatyczny 
system automatyzacji

Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647

Moduły przyłączeniowe „PSU-…”

Podstawowy 
moduł 

pneumatyczny

Podstawowy 
moduł 

elektroniczny
Zawory

Zespoły zaworowe „PQ…”

Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA

Dalsze informacje 
patrz instrukcja obsługi systemu 

SIMATIC ET 200SP
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5.1 Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647

Moduł 
przyłączeniowy lewy

Moduł  
przyłączeniowy środkowy

4-miejscowe zespoły zaworowe 8-miejscowy zespół zaworowy

Moduł 
przyłączeniowy prawy

Rys. 1: Przegląd — blok zaworowy AirLINE SP typ 8647

Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 to modułowy system elektropneumatyczny składający się z modułów 
przyłączeniowych i zespołów zaworowych. Jest on przeznaczony do pełnej integracji ze zdecentralizo-
wanymi systemami peryferyjnymi „SIMATIC ET 200SP” i „SIMATIC ET 200SP HA” firmy Siemens. 
Blok zaworowy służy do łączenia pneumatycznych zaworów pilotowych bezpośrednio z SIMATIC ET 200SP/
SP HA i sterowania nimi poprzez SIMATIC ET 200SP/SP HA. Do wyjść pneumatycznych można podłączyć 
siłowniki pneumatyczne, pneumatycznie uruchamiane zawory procesowe lub podobne odpowiednie ele-
menty pneumatyczne. 
Jeśli na komponentach pneumatycznych są zainstalowane sygnalizatory położenia, można wyświetlić 
pozycję sterowanych komponentów pneumatycznych przy skojarzonym zaworze pilotowym. Dzięki temu 
można łatwo znaleźć problemy podczas instalacji lub w trakcie eksploatacji. 
Zarówno blok zaworowy, jak i moduły elektroniczne SIMATIC ET 200SP/SIMATIC ET 200SP HA posiadają 
wiele cech, takich jak rozbudowane opcje konfiguracyjne czy możliwości diagnostyczne. Opcjonalnie 
grupy zaworów mogą być wyłączane za pomocą zewnętrznego, elektrycznie bezpotencjałowego styku 
przełączającego. Dzięki temu można łatwo realizować koncepcje sterowania, takie jak „centralne wyłączenie 
urządzeń”. 
Wersje modułów z wbudowanym manometrem lub czujnikiem ciśnienia umożliwiają monitorowanie ciśnienia 
medium na miejscu lub automatycznie przez układ sterowniczy. 
Projektowanie, parametryzacja i konfiguracja odbywają się przy użyciu tych samych narzędzi co dla 
SIMATIC ET 200SP/SP HA, np. SIMATIC „STEP 7”, „TIA Portal” lub „PCS7”. Integracja z dowolnymi sys-
temami PROFIBUS lub PROFINET odbywa się poprzez GSD/GSDML. Jeżeli stosowane są narzędzia do 
projektowania firmy Siemens, alternatywnie możliwa jest integracja poprzez HSP lub HUP. Umożliwia to 
korzystanie z dodatkowych funkcji i wygodniejszą obsługę.



14

Przegląd systemu

Typ 8647

5.2 Wskazówki dotyczące kompatybilności i wersji

5.2.1 Przegląd wersji

od daty produkcji 05/2017 od daty produkcji 05/2022

REV.1 REV. 2

 • Podstawowe moduły pneumatyczne 
REV.1

 • Moduł przyłączeniowy REV.1

 • Zawory elektromagnetyczne typu 6524 
i 6525 REV.1:
Przyłącze kołnierzowe do zaworów 
podwójnych:  
typ 6524 2 x 3/2-drogowy
Przyłącze kołnierzowe do zaworów poje-
dynczych: 
Typ 6524 3/2-drogowy 
Typ 6525 5/2-drogowy

 • AirLINE Quick REV.1

 • Podstawowe moduły pneumatyczne  
REV.2

 • Moduł przyłączeniowy REV.2

 • Zawory elektromagnetyczne typu 6524 
i 6525 REV.2
ujednolicony wzór kołnierza do zaworów 
podwójnych i pojedynczych:  
Typ 6524 2 x 3/2-drogowy 
Typ 6524 3/2-drogowy 
Typ 6525 5/2-drogowy

 • AirLINE Quick REV.21)

1) Pomiędzy AirLINE Quick REV.1 i REV.2 nie ma różnicy w zakresie instalacji i montażu.

5.2.2 Wskazówki dotyczące wersji 2 (REV.2)
Zawory pojedyncze typu 6524 i 6525, podstawowe moduły pneumatyczne i moduły przyłączeniowe, 
jak również adapter do podłogi szafy sterowniczej AirLINE Quick zostały zrewidowane ze względu na 
wprowadzenie różnych optymalizacji. Z tego względu należy w następujących przypadkach sprawdzić 
kompatybilność:

 • Wymiana zaworu (patrz rozdział „12.2 Wymiana zaworu”)

 • Rozszerzenie, naprawa lub przebudowa bloków zaworowych
Nowa wersja (REV.2) ma wpływ wyłącznie na elementy pneumatyczne bloku zaworowego 8647. Zmiana nie 
ma natomiast wpływu na: 

– dane elektryczne

– planowanie

– wymiary wewnętrzne

Dodatkowe informacje można znaleźć również w

„5.5.1 Zawory elektromagnetyczne dla pneumatyki typ 6524 i typ 6525”

„5.3 Moduły przyłączeniowe”

„5.4 Zespoły zaworowe”
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5.2.3 Cechy charakterystyczne, odróżniające od siebie wersje REV.1 
i REV.2

Cecha charakterystyczna REV.1 REV.2

Kolor pierścieni 
zwalniających (złącze 
wtykowe do węża)

czarny niebieski

Ułożenie kanałów 
przyłączy roboczych

równolegle w kształcie fali

Wskazówka na tabliczce 
znamionowej (przykład)

bez oznaczenia „Rev.” z oznaczeniem „Rev.2”
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5.3 Moduły przyłączeniowe
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Wkręty mocujące — 
blok zaworowy na 
szynie standardowej

opcjonalnie: manometr

Wskazanie LED (tylko 
moduły przyłączeniowe 
z czujnikiem ciśnienia)

Moduł 
przyłączeniowy lewy

Złącze wtykowe dla 
magistrali tylnej ściany

Złącze wtykowe dla 
napięcia obciążenia

Moduł przyłączeniowy 
środkowy

Moduł przyłączeniowy prawy

Rys. 2: Przegląd — moduły przyłączeniowe (przedstawione: REV.2 — różni się od REV.1 tylko w drobnych 
detalach)

Zasilanie pneumatyczne i odpowietrzanie bloku zaworowego odbywa się poprzez moduły przyłączeniowe. 
Dodatkowo blok zaworowy jest mocowany do szyny standardowej za pomocą modułów przyłączeniowych.

5.3.1 Opcje
Moduły przyłączeniowe mogą być opcjonalnie wyposażone w manometr lub elektroniczny czujnik ciśnienia. 
W wersji z elektronicznym czujnikiem ciśnienia, mierzone ciśnienie zasilania jest przekazywane jako wartość 
analogowa przez ET 200SP. Wariant ten posiada 5 diod LED do wyświetlania statusu (2 diody LED dla 
statusu modułu, 3 diody LED dla statusu wydruku).

5.3.2 Przegląd modułów przyłączeniowych

Oznaczenie Numer 
identyfikacyjny

Pozycja 
w bloku 

zaworowym

Szerokość kon-
strukcji [mm]

manometr Czujnik 
ciśnienia

PSU-L 285088 po lewej stronie 44
PSU-L-M 284112 X
PSU-L-PS 292732 X
PSU-M 285091 środek 33
PSU-M-M 284944 X
PSU-R 285092 po prawej 

stronie
44

PSU-R-M 284195 X
PSU-R-PS 292734 X

Tabela 1: Przegląd modułów przyłączeniowych

Konfiguracja modułów przyłączeniowych opisana jest w rozdziale „9.2.2”.
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5.4 Zespoły zaworowe

Podstawowy 
moduł 

elektroniczny

Zawory

Podstawowy 
moduł 

pneumatyczny

8-miejscowy zespół zaworowy

4-miejscowy zespół zaworowy

Rys. 3: Przegląd — zespoły zaworowe (przedstawione: REV.2 — różni się od REV.1 tylko w drobnych detalach)

Zespoły zaworowe przekształcają elektryczne sygnały sterujące modułu interfejsu na pneumatyczne sygnały 
wyjściowe i zapewniają pneumatyczne wyjścia robocze.

Dostępne są zespoły zaworowe z 4 gniazdami zaworowymi (4-miejscowy zespół zaworowy) lub 
z 8 gniazdami zaworowymi (8-miejscowy zespół zaworowy). Możliwe do zintegrowania zawory zostały 
opisane w rozdziale „5.5”.

Różne funkcje zaworów mogą być ze sobą łączone.

Zespoły zaworowe składają się z następujących modułów:

Podstawowy moduł elektroniczny (patrz rozdział „5.4.1” na stronie 18)

Podstawowy moduł pneumatyczny (patrz rozdział„5.4.2” na stronie 19)

Zawory (patrz rozdział „5.5” na stronie 19)

Przy projektowaniu zespołów zaworowych istotne są tylko podstawowe moduły elektroniczne. 
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5.4.1 Podstawowy moduł elektroniczny (moduł PQ)

Bürkert
Fluid Control Systems

D-74653 Ingelfingen

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

Maße ohne Toleranzangabe

MaterialnummerKlass-Nr. / Artikel-Nr.
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Werkstoff

Benennung
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Ers.f.
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Blatt
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Rundungshalbmesser
Längenmaße

Winkelmaße

Ersteller
Name Datum (yyyy-mm-dd)
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Moduł podstawowy z 8 gniazdami

Moduł podstawowy z 4 gniazdami

Diody LED i wyświetlacz LCD

Miejsce do umieszczenia 
tabliczki z napisami

Rys. 4: Przegląd podstawowego modułu elektronicznego (część zespołu zaworowego)

Podstawowy moduł elektroniczny stanowi część zespołu zaworowego. Zawiera on elektryczne połączenia 
wtykowe dla zaworów, elektronikę do sterowania zaworami oraz optyczne wskaźniki stanu (diody LED do 
wyświetlania stanu i graficzny wyświetlacz LCD).

Istnieją podstawowe moduły elektroniczne z gniazdami dla 4 lub 8 zaworów. W zależności od typu zastoso-
wanego zaworu, na każde gniazdo przypada 1 lub 2 wyjścia elektryczne.

Modułowe wyłączanie związane z bezpieczeństwem

Opcjonalnie podstawowe moduły elektroniczne mogą być okablowane z zewnętrznym bezpotencjałowym 
stykiem przełączającym jako „Wariant EVS”. Umożliwia to bezpieczne wyłączenie wszystkich zaworów tego 
modułu podstawowego (np. dla „centralnego wyłączenia urządzeń”, szczegóły patrz rozdział „8.3”).

Przegląd podstawowych modułów elektronicznych

Oznaczenie Numer 
identyfikacyjny

Liczba miejsc 
na zawory

Szerokość kon-
strukcji [mm]

Typ zaworu* 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: Przegląd podstawowych modułów elektronicznych

Konfiguracja podstawowych modułów elektronicznych została opisana w rozdziale „9”.

*) I = zawór pojedynczy (typu 6524/6525); 
II = zawór podwójny (2 x 3/2-drogowy typ 6524 i zawór impulsowy typu 0460) 
III = zawór 5/3-drogowy (typu 0460)

**) Zewnętrzne odłączanie napięcia zaworu
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5.4.2 Podstawowy moduł pneumatyczny

Moduł podstawowy z 8 gniazdamiModuł podstawowy z 4 gniazdami

Rys. 5: Przegląd — podstawowy moduł pneumatyczny (przedstawione: REV.2 — różni się od REV.1 tylko 
w drobnych detalach)

Podstawowy moduł pneumatyczny jest częścią zespołu zaworowego. Podtrzymuje on zawory, służy do 
pneumatycznego zasilania i odpowietrzania zaworów oraz zapewnia pneumatyczne wyjścia robocze. 
Dostępne są różne opcje podłączenia i wyposażenia (patrz karta charakterystyki).

5.5 Możliwe do zintegrowania zawory 
elektromagnetyczne dla układu pneumatycznego

5.5.1 Zawory elektromagnetyczne dla pneumatyki typ 6524 
i typ 6525

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie mechanizmu obsługi ręcznej.
Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu obsługi ręcznej, należy przestrzegać następujących zaleceń:
Rodzaj obsługi ręcznej „A”: 

 ► Nacisnąć (funkcja naciskania) lub obrócić (funkcja zatrzaskiwania).
Mechanizm obsługi ręcznej „B”: 

 ► Tylko obrócić (funkcja zatrzaskiwania).
Mechanizm obsługi ręcznej „C”: 

 ► Nacisnąć (funkcja naciskania), w stanie wciśniętym obrócić (funkcja zatrzaskiwania).

Typ 6524

Rodzaj obsługi 
ręcznej A Mechanizm 

obsługi ręcznej

Zawór 3/2-drogowy Zawór 2 x 3/2-drogowy

B

C

Typ 6525

Rodzaj obsługi 
ręcznej A

Zawór 5/2-drogowy

Rys. 6: Zawory typu 6524 (zawór 3/2-drogowy i 2 x 3/2-drogowy) oraz typu 6525 (zawór 5/2-drogowy)
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Typ 6524 jest zaworem 3/2-drogowym lub 2 x 3/2-drogowym. Typ 6525 jest zaworem 5/2-drogowym. 
Zawory składają się z fliperowego zaworu elektromagnetycznego jako wysterowania wstępnego i pneu-
matycznego zaworu gniazdowego jako wzmacniacza. Są one monostabilne i standardowo wyposażone 
w funkcję obsługi ręcznej. 

Typy 6524 i 6525 nadają się do instalacji pojedynczej lub blokowej i są stosowane do sterowania napędami 
pneumatycznymi głównie w blokach zaworowych lub wyspach zaworowych. Umożliwiają one przełączanie 
wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich czasach przełączania.

Wariant 2 x 3/2-drogowy 

W tym wariancie typ 6524 zawiera dwa niezależnie działające zawory 3/2-drogowe. Dzięki temu blok 
zaworowy jest wyjątkowo kompaktowy.

Wyłączanie kanałów związane z bezpieczeństwem

Opcjonalnie zawory typu 6524 i 6525 mogą być wyposażone w drugie przyłącze (kabel wciskany). 
Umożliwia to bezpieczne wyłączenie każdego kanału z osobna. Te warianty zaworów są dostępne bez 
funkcji obsługi ręcznej.

Styk przełączający musi znajdować się w tej samej szafie sterowniczej co blok zaworowy, długość 
przewodu musi być ograniczona do maks. 2 m.

Patrz też „8.3.1 Przyłącze „EVS”” na stronie 37.

5.5.2 Przyłącze do armatury — zawory pojedyncze

Typ 6524

3/R
X*

2/A

1/P

Typ 6525

X*
5/R
4/A

1/P
2/B
3/S

Zagwarantować w miarę 
możliwości jak najwy-

dajniejsze zasilanie 
ciśnieniowe!

X* — pilotowe powietrze wylotowe

Rys. 7: Przyłącze do armatury — zawory pojedyncze typ 6524 i typ 6525
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5.5.3 Cechy charakterystyczne, odróżniające od siebie wersje 
REV.1 i REV.2 przy typie 6524 i typie 6525

REV.1:  
Zawory pojedyncze typu 6524 3/2-drogowe i typu 6525 5/2-drogowe mają takie samo przyłącze 
kołnierzowe do podstawowego modułu pneumatycznego. 

Ponadto to przyłącze kołnierzowe zaworu pojedynczego różni się od zaworu podwójnego  
typu 6524 2 x 3/2-drogowego. 

REV.2:  
W porównaniu do REV.1 przyłącza kołnierzowe zaworów do podstawowych modułów pneumatycznych 
zostały ujednolicone. Zawory pojedyncze 3/2-drogowe i 5/2-drogowe oraz zawory podwójne  
2 x 3/2-drogowe posiadają teraz takie samo (ujednolicone) pneumatyczne przyłącze kołnierzowe. 

REV.1

Zawory pojedyncze 
typu 6524 i typu 6525 

z przyłączem kołnierzowym 
„FM14”

różne rozmiary 
kanałów

REV.2

Zawory pojedyncze 
typu 6524 i typu 6525 

z przyłączem kołnierzowym 
„FM20”

Rys. 8: Różne przyłącza kołnierzowe w zaworach pojedynczych typu 6524 i typu 6525

REV.1 REV.2 REV.1 i REV.2

Typ 6524 
z przyłączem 

kołnierzowym FM14

Typ 6525 
z przyłączem 

kołnierzowym FM14

Typ 6524 
z przyłączem 

kołnierzowym FM20

Typ 6525 
z przyłączem 

kołnierzowym FM20

Zawór podwójny typu 
6524 z przyłączem 

kołnierzowym FM20

Zawory pneumatyczne REV.1 i REV.2 można wizualnie rozróżniać w oparciu o przyłącza kołnierzowe 
do armatury.
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5.5.4 Zawór elektromagnetyczny do układu pneumatycznego: 
typ 0460

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie mechanizmu obsługi ręcznej.
Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu obsługi ręcznej, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 ► Nacisnąć (funkcja naciskania), w stanie wciśniętym obrócić (funkcja zatrzaskiwania).

Mechanizm obsługi ręcznej

Rys. 9: Zawór typu 0460

Zawór typu 0460 składa się z 2 pilotowych zaworów elektromagnetycznych i pneumatycznego zaworu 
suwakowego. Zasada działania pozwala na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy 
i krótkich czasach przełączania. Zawory te oferują funkcje 5/2-drogowe impulsowe oraz 5/3-drogowe i są 
standardowo wyposażone w funkcję obsługi ręcznej. 
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5.5.5 Zawór zwrotny bliźniaczy z możliwością odblokowania: 
typ 0498

Funkcja 5/3-drogowa może być realizowana za pomocą możliwego do odblokowania podwójnego zaworu 
zwrotnego typu 0498. Jest on dostępny jako wyposażenie dodatkowe i nie jest częścią bloku zaworowego. 
Jest on sterowany przez 2 zawory 3/2-drogowe bloku zaworowego.

W porównaniu do zastosowania 5/3-drogowego zaworu elektromagnetycznego (typ 0460), typ 0498 oferuje 
następujące korzyści:

 • Może być stosowany indywidualnie dla pojedynczych kanałów (typ 0460 tylko w blokach obejmujących 
4 sztuki)

 • Odpowiedni do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem w połączeniu z odpowiednimi wariantami 
urządzeń AirLINE SP typ 8647

Zawór zwrotny bliźniaczy 
z możliwością odblokowania 
typu 0498

Rys. 10: Realizacja funkcji 5/3-drogowej za pomocą zaworu typu 0498 i 2 szt. zaworów 3/2-drogowych bloku 
zaworowego

Dalsze informacje i karty informacyjne dotyczące możliwego do odblokowania podwójnego zaworu 
zwrotnego typu 0498 można znaleźć w Internecie pod adresem country.burkert.com.

http://country.burkert.com
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6 PLANOWANIE UŻYTKOWANIA
Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 przeznaczony jest do stosowania w systemach automatyzacji 
budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona w odpowiedniej szafie sterowniczej lub obudowie. 
„Odpowiednia” w tym przypadku oznacza co najmniej stopień ochrony IP54 zgodnie z EN 60529. Należy 
wziąć pod uwagę warunki otoczenia, w jakich pracują urządzenia (patrz również instrukcja obsługi systemu 
SIMATIC ET 200SP lub SIMATIC ET 200SP HA).

SIMATIC ET 200SP:

Instrukcja obsługi systemu: 
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

Instrukcja obsługi systemu: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

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

W przypadku stosowania w strefie zagrożonej wybuchem należy postępować zgodnie z instrukcjami 
podanymi w rozdziale „2 Użycie zgodne z przeznaczeniem” na stronie 7.

6.1 AirLINE SP typ 8647 w połączeniu 
z SIMATIC ET 200SP HA

Blok zaworowy jest zintegrowany z układem peryferyjnym poprzez szynę standardową SIMATIC ET 
200SP HA.

Bezpośrednio po lewej stronie bloku zaworowego należy zainstalować jednostkę podstawową (BaseUnit) 
SIMATIC ET 200SP (do podawania napięcia obciążenia). 

Informacje na temat wyposażenia tego jednostkę podstawową (BaseUnit) (obudowa / moduły pery-
feryjne SIMATIC ET 200SP HA zatwierdzone dla SIMATIC ET 200SP) znajdują się w dokumentacji 
SIMATIC ET 200SP HA. Jeśli używany jest moduł pokrywy, do planowania wymagany jest HSP0293 
marki Siemens (jest on dostarczany standardowo z PCS7 od wersji 9.1).

SIMATIC 
ET 200SP HA

(moduł interfejsu 
i 

urządzeń 
peryferyjnych)

SIMATIC 
ET 200SP

1 jednostka 
podstawowa 

(BaseUnit) 
(podawanie 

napięcia 
obciążenia)

Blok zaworowy 
AirLINE SP 
typ 8647

Moduł serwera

Rys. 11: Schematyczna budowa stacji SIMATIC ET 200SP HA z AirLINE SP typ 8647

Więcej szczegółów na temat budowy można znaleźć w rozdziale „6.3.3” na stronie 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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Funkcja „Configuration in Run” może być w pewnych okolicznościach ograniczona.

Zalecenie dotyczące zmian w budowie stacji podczas eksploatacji:

 • Zmiany w systemie projektowania mogą być wprowadzane tylko w poszczególnych modułach.

 • Następnie przeprowadzić wczytywanie danych do układu sterowniczego. 
Przykład: 

 → Usunąć 1 moduł z projektowania.

 → Przeprowadzić pobieranie.

 → Usunąć kolejny moduł z projektowania.

 → Przeprowadzić pobieranie.

 → …

6.2 Warunki użytkowania

Warunki użytkowania, takie jak zakres temperatur otoczenia, dopuszczalna pozycja montażowa oraz cer-
tyfikaty zależą od zastosowanych modułów SIMATIC ET 200SP/SP HA (patrz również instrukcja obsługi 
systemu SIMATIC ET 200SP/SP HA).

Przy planowaniu zasilania energią elektryczną należy wziąć pod uwagę!

Ze względu na charakterystykę zastosowanych zaworów, dopuszczalna tolerancja napięcia 
obciążenia wynosi +/-10%. Wartość ta różni się od właściwości systemowych SIMATIC ET 200SP/
SP HA oraz od specyfikacji IEC 61131-2. 

Zalecenie (wymagane w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA!):

 → Zamontować jasny jednostkę podstawową (BaseUnit) (skrót typu BU…D lub BU…D/T) 
bezpośrednio przed blokiem zaworowym. Dzięki temu blok zaworowy ma własne zasilanie 
napięciem obciążenia.

6.3 Maksymalna rozbudowa systemu

6.3.1 Blok zaworowy

Miejsca na zawory Maksymalnie 64 (mniej w przypadku zastosowania z zaworami typu 0460, 
2 x zaworami 3/2-drogowymi lub adaptacją podstawy szafy sterowniczej 
„AirLINE Quick”)

Moduły 
przyłączeniowe 
środkowe

0–10 (w zależności od liczby pozycji zaworu i funkcji zaworu oraz wymagań 
związanych z zastosowaniem)

Funkcje zaworów Maksymalne 64

Szerokość Maksymalnie 858 mm
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6.3.2 Blok zaworowy w połączeniu z SIMATIC ET 200SP

Liczba modułów 64 moduły we/wy, moduły przyłączeniowe lub podstawowe moduły elektro-
niczne w kompletnej wyspie zaworowej (Siemens SIMATIC ET 200SP + bloki 
zaworowe AirLINE SP typ 8647)

Bloki zaworowe Możliwe kilka stacji w jednej, o ile zachowana jest dopuszczalna szerokość.

Pozycja na stacji Bloki zaworowe można dowolnie rozmieszczać. Dalsze moduły peryferyjne 
SIMATIC ET 200SP mogą być dodane po prawej stronie bloku zaworowego.

AirLINE Quick Zastosowanie adaptacji podstawy szafy sterowniczej „AirLINE Quick” jest 
możliwe, ale należy przestrzegać ograniczeń dotyczących zastosowanych jed-
nostek podstawowych (BaseUnits) oraz liczby modułów SIMATIC ET 200SP 
(szczegóły w rozdziale „7.4” na stronie 30).

Szerokość Maksymalnie 975 mm* (łącznie z wszystkimi modułami Siemens, ale bez 
modułu interfejsu)

Dalsze ograniczenia mogą wynikać z pozycji montażowej, zastosowanego modułu interfejsu oraz para-
metrów pracy (patrz również instrukcja obsługi systemu SIMATIC ET 200SP).

*) W zależności od demontażu bloku (bloków) zaworowego, od specyfikacji ET 200SP należy odjąć 25 mm (dopuszczalne 1000 mm).

6.3.3 Blok zaworowy w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA

Liczba modułów 56 modułów we/wy, moduły przyłączeniowe lub podstawowe moduły elektro-
niczne w kompletnej wyspie zaworowej (Siemens SIMATIC ET 200SP HA + blok 
zaworowy AirLINE SP typ 8647)

Bloki zaworowe Możliwy tylko 1 blok zaworowy na stację.

Pozycja na stacji Blok zaworowy może być zabudowany tylko po prawej stronie stacji SIMATIC 
ET 200SP HA. Żaden inny moduł peryferyjny SIMATIC ET 200SP nie może być 
dodany po prawej stronie bloku zaworowego.

AirLINE Quick Zastosowanie adaptacji podstawy szafy sterowniczej „AirLINE Quick” nie jest 
możliwe w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA.

Szerokość Maksymalnie 1240 mm** (łącznie z wszystkimi modułami Siemens, ale bez 
modułu/modułów interfejsu)

Dalsze ograniczenia mogą wynikać z pozycji montażowej, zastosowanego modułu interfejsu oraz para-
metrów pracy (patrz również instrukcja obsługi systemu SIMATIC ET 200SP HA).

**) W zależności od demontażu bloku zaworowego należy odjąć 20 mm od specyfikacji ET 200SP HA (dopuszczalne 1260 mm).
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7 INSTALACJA

7.1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji.

 ► Prace związane z montażem i demontażem mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony per-
sonel specjalistyczny.

 ► Prace instalacyjne należy wykonywać tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi.

OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu spadającego ciężkiego urządzenia.

Podczas transportu lub prac instalacyjnych ciężkie urządzenie może spaść i być przyczyną obrażeń.

 ► Ciężkie urządzenia należy transportować, montować i demontować z pomocą drugiej osoby i przy 
użyciu odpowiednich narzędzi.

Przed dokręceniem wkrętów mocujących blok zaworowy nie jest pewnie połączony z szyną standardową. 

 ► Podczas całej instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby blok zaworowy nie mógł spaść.

Ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych przez ostre krawędzie.

Ostre krawędzie mogą powodować skaleczenia.

 ► Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 jest dostarczany jako kompletnie zmontowany zespół. Modyfi-
kacje mogą być dokonywane wyłącznie przez firmę Bürkert.

Zawory są wyłączone z tego zalecenia i mogą być wymieniane przez użytkownika na zawory o takiej 
samej konstrukcji.
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7.2 Zdejmowanie blokady transportowej z bloku 
zaworowego

Blok zaworowy jest montowany na szynie standardowej w celu zabezpieczenia go na czas transportu. 
W celu instalacji w szafie sterowniczej należy zdjąć blok z szyny standardowej.

Wkręty mocujące

Rys. 12: Odłączyć blok zaworowy od szyny standardowej

 → Ostrożnie przekręcić do oporu wkręty mocujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 → Odchylić blok zaworowy lekko do góry i zdjąć go z szyny standardowej.

7.3 Instalacja bloku zaworowego na szynie standardowej 
w szafie sterowniczej

UWAGA
 ► Podczas instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku konfiguracyjnym.

 ► Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę EMC, należy uziemić szynę standardową o niskiej impedancji.

 ► Przed instalacją w szafie sterowniczej należy sprawdzić, czy szyna standardowa jest mocno zakotwic-
zona w szafie sterowniczej.

Blok zaworowy musi być swobodnie dostępny od góry. Podczas montażu szyny standardowej 
w szafie sterowniczej należy wziąć pod uwagę, że blok zaworowy wymaga odstępu minimum 5 cm 
od górnej krawędzi szafy sterowniczej („Rys. 14”).

 Minimalna odległość jest wymagana w celu:

– instalacji i demontażu urządzenia na szynie standardowej;

– uniknięcia gromadzenia się ciepła spowodowanego ciepłem wylotowym urządzenia.

Jeżeli urządzenie zawiera elektroniczne moduły podstawowe z funkcją EVS, zaleca się zachowanie mini-
malnej odległości 8 cm od górnej krawędzi szafy sterowniczej. Dzięki temu przyłącze EVS jest bardziej 
dostępne.
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Linia 
środkowa 
szyny 
standardowej

≥ 50 (80) mm ≥ 125 (155) mm

Blok zaworowy

Górna krawędź szafy sterowniczej

Rys. 13: Instalacja bloku zaworowego na szynie standardowej w szafie sterowniczej: minimalna odległość pomiędzy 
blokiem zaworowym a górną krawędzią szafy sterowniczej ≥ 5 cm (z funkcją EVS ≥ 8 cm)

OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu spadającego ciężkiego urządzenia.

Przed dokręceniem wkrętów mocujących blok zaworowy nie jest pewnie połączony z szyną standardową. 

 ► Podczas całej instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby blok zaworowy nie mógł spaść.

 → Sprawdzić, czy wszystkie wkręty mocujące blok zaworowy (patrz „Rys. 13”) znajdują się w położeniu 
krańcowym podczas obracania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 → Umieścić blok zaworowy lekko przechylony do góry w żądanej pozycji na szynie standardowej i nasunąć 
go na szynę standardową. Przytrzymać blok zaworowy w miejscu, jeśli nie jest on zamontowany 
poziomo! 

 → Dokręcić wkręty mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara (moment obrotowy dokręcania ok. 
1,8 Nm).

 → Jednostki podstawowe (BaseUnits) SIMATIC ET 200SP/SP HA mocuje się na szynie standardowej po 
lewej stronie bloku zaworowego zgodnie z zaleceniami producenta. Nasunąć jednostki podstawowe 
(BaseUnits) na blok zaworowy, aż hak ryglujący zatrzaśnie się w słyszalny sposób. Aby upewnić się, 
że połączenia wtykowe są prawidłowo podłączone, należy sprawdzić, czy jednostki podstawowe 
(BaseUnits) stykają się z blokiem zaworowym na całej swojej długości.

 → Zainstalować jasną jednostkę podstawową (BaseUnit) (skrót typu BU…D lub BU…D/T) bezpośrednio po 
lewej stronie bloku zaworowego (wymagane w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA).

 → Zamontować moduł serwera lub inne jednostki podstawowe (BaseUnits) SIMATIC ET 200SP po prawej 
stronie bloku zaworowego (dopuszczalne tylko dla stacji SIMATIC ET 200SP, nie dla stacji SIMATIC 
ET 200SP HA). Jeżeli zamontowane są dalsze jednostki podstawowe (BaseUnits), pierwsza jednostka 
podstawowa za blokiem zaworowym musi być jasną jednostką podstawową (BU…D lub BU…D/T), aby 
doprowadzić wymagane napięcie obciążenia.
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7.4 Instalacja bloku zaworowego na podłodze szafy 
sterowniczej (za pomocą AirLINE Quick)

W przypadku zastosowania adaptacji podłogi szafy „AirLINE Quick”, urządzenie montowane jest na 
podłodze szafy sterowniczej za pomocą solidnej metalowej płyty. W tym przypadku urządzenie przenosi 
szynę standardową (wraz z zamontowanymi na niej modułami SIMATIC ET 200SP), a nie odwrotnie.

UWAGA
 ► Podczas instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku konfiguracyjnym.
 ► Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę EMC, należy uziemić szynę standardową o niskiej impedancji.

Podczas konfiguracji modułów SIMATIC ET 200SP należy pamiętać, że dopuszczalny wysięg szyny 
standardowej po obu stronach bloku zaworowego jest ograniczony do 10 cm. 
Można stosować tylko krótkie jednostki podstawowe.
Połączenie AirLINE Quick z SIMATIC ET 200SP HA nie jest możliwe ze względu na konstrukcję.

≤ 10 cm ≤ 10 cm

Blok zaworowy

Szyna 
standardowa

Podłoga szafy sterowniczejAirLINE Quick

Rys. 14: Miejsce montażu w szafie sterowniczej przy zastosowaniu AirLINE Quick

Pomiędzy AirLINE Quick REV.1 i REV.2 nie ma różnicy w zakresie instalacji i montażu.

7.4.1 AirLINE Quick w obszarze zagrożenia wybuchem

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo eksplozji na obszarze zagrożenia wybuchem.

 ► W przypadku używania w obszarze zagrożenia wybuchem należy przestrzegać informacji zawartych 
w „instrukcji obsługi typu MP18 do obszarów zagrożenia wybuchem”. Ta instrukcja obsługi wchodzi 
w zakres dostawy wariantu do obszarów zagrożonych wybuchem wersji do podłogi szafy sterowniczej 
AirLINE Quick.

7.4.2 Instalacja AirLINE Quick
Do instalacji AirLINE Quick należy zapewnić wycięcie w podłodze szafy sterowniczej.  
Otwór można wykonać np. przy pomocy lasera lub techniki wykrawania. 

Przyporządkowanie przyłączy pneumatycznych oraz wymiary wzorów kołnierzy można znaleźć 
w Internecie pod adresem:  
country.burkert.com→8647 → „Additional manual Type 8640 8644 | AirLINE Quick, Assignment of 
the pneumatic connections”

http://country.burkert.com
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UWAGA

 → Otwór w szafie sterowniczej nie może mieć zadziorów, aby uszczelka pomiędzy adapterem  
AirLINE Quick a szafą sterowniczą nie zostało uszkodzone.

 → Umieścić uszczelkę pomiędzy AirLINE Quick a szafą sterowniczą w nakrętce metalowej płyty AirLINE 
Quick, nie uszkadzając jej.

 → Umieścić blok zaworowy w szafie sterowniczej na przygotowanym otworze.

 → Zamontować płytę stabilizującą od zewnątrz i przymocować ją wkrętami M5 x 10 (moment obrotowy 
dokręcania 2,0 Nm).
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7.5 Demontaż szyny standardowej w szafie sterowniczej

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo urazów w przypadku urządzenia podłączonego elektrycznie i pneumatycznie.

Jeśli urządzenie jest już podłączone elektrycznie i pneumatycznie, przed demontażem:

 ► Zabezpieczyć siłowniki przed przesunięciem. 

 ► Wyłączyć ciśnienie. Odpowietrzyć lub opróżnić przewody.

 ► Wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu spadającego ciężkiego urządzenia.

Po odkręceniu wkrętów mocujących blok zaworowy nie jest pewnie połączony z szyną standardową. 

 ► Podczas całego procesu demontażu należy zapewnić, aby blok zaworowy nie mógł spaść.

 → Zdemontować moduł serwera zamontowany po prawej stronie bloku zaworowego oraz wszystkie jed-
nostki podstawowe (BaseUnits) urządzenia SIMATIC ET 200SP zgodnie z instrukcją producenta. 

 → Ostrożnie obrócić do oporu wkręty mocujące blok zaworowy (patrz „Rys. 13”) w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. Przytrzymać blok zaworowy! Po odkręceniu wkrętów mocujących blok 
zaworowy nie jest już pewnie połączony z szyną standardową!

ok. 3 mm

Rys. 15: Demontaż bloku zaworowego z szyny standardowej w szafie sterowniczej

 → Za pomocą śrubokręta płaskiego (szerokość ok. 3 mm) dostać się do zasuwy lewego modułu 
przyłączeniowego bloku zaworowego. Wysunąć nieco zasuwę, przechylając ją (ok. 3 mm). 

 → Zsunąć w prawo blok zaworowy z modułów SIMATIC ET 200SP/SP HA zamontowanych po lewej stronie 
wzdłuż szyny standardowej.

 → Upewnić się, że jednostka podstawowa (BaseUnit) została całkowicie odłączona od modułu 
przyłączeniowego. Interfejs pomiędzy modułem przyłączeniowym a jednostką podstawową (BaseUnit) 
zawiera elementy, które mogą zostać uszkodzone przez siłę!

 →  Odchylić blok zaworowy do góry i odłączyć go od szyny standardowej.
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8 PODŁĄCZANIE

8.1 Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko odniesienia obrażeń ze względu na wysokie ciśnienie.

Nagle ulatniające się medium robocze może znacznie przyspieszyć ruch części urządzenia (węże, małe 
części itp.) i tym samym spowodować obrażenia lub szkody materialne.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć ciśnienie. Odpowietrzyć lub 
opróżnić przewody.

Siłowniki mogą zmieniać swoją pozycję, gdy zmienia się ciśnienie.
 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy zabezpieczyć siłowniki przed 
nieprawidłowym ustawieniem. 

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.
 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.
 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych. 

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji.
 ► Prace instalacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
 ► Prace instalacyjne należy wykonywać tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Niebezpieczeństwo urazów na skutek nieplanowanego włączenia i niekontrolowanego ponownego 
uruchomienia urządzenia.

 ► Zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym włączeniem.
 ► Upewnić się, że maszyna uruchamia się tylko w sposób kontrolowany.

OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku wycieku medium i nieprawidłowego działania.
Jeśli uszczelki nie są prawidłowo osadzone, może dojść do wycieku medium. Działanie urządzenia może 
być zakłócone przez straty ciśnienia.

 ► Upewnić się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo osadzone.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek uszkodzonych styków.
Uszkodzone styki mogą powodować zwarcia i awarie funkcjonalne. 

 ► Nie wyginać styków.
 ► Jeśli styki są uszkodzone lub wygięte, należy wymienić uszkodzone komponenty.
 ► Urządzenie wolno włączać wyłącznie w sprawnym stanie technicznym komponentów.

UWAGA

 ► Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem stałym!
 ► Unikać spadku ciśnienia. Zasilanie ciśnieniowe do systemu powinno być możliwie jak największe.
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8.2 Instalacja pneumatyczna

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko odniesienia obrażeń ze względu na wysokie ciśnienie.

 ► Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.

 ► Otwarte przyłącza, które nie są wymagane, zamknąć za pomocą odpowiednich elementów 
zamykających.

 ► Przyłącza pilotowego powietrza wylotowego (x) nie mogą być zamknięte.

 ► Sprawdzić prawidłowe przypisanie przyłączy 1 i 3/5. W żadnym wypadku nie mogą być one zamieniane.

OSTROŻNIE

Niekontrolowane zachowanie urządzenia z powodu ciśnienia zwrotnego.
Niewystarczające odprowadzenie powietrza wylotowego może prowadzić do niezamierzonego 
przełączenia zaworów ze względu na ciśnienie wsteczne. 

 ► Zapewnić bezpieczne odprowadzenie powietrza wylotowego (np. przez przewód o dużym przekroju).
 ► Unikać wzrostu ciśnienia w kanałach powietrza wylotowego. W tym celu należy wykorzystać wszyst-
kie przyłącza pilotowego powietrza wylotowego i bloku zaworowego oraz regularnie sprawdzać tłumiki 
powietrza wylotowego i w razie potrzeby wymienić je.
 ► Zasilanie ciśnieniowe zaprojektować z możliwie dużą objętością, aby uniknąć niepożądanego zachowa-
nia urządzenia podczas przełączania zaworów. 

8.2.1 Instalacja pneumatyczna modułów przyłączeniowych

3

2

1

Rys. 16: Instalacja pneumatyczna modułów przyłączeniowych

Pozycja Oznaczenie Funkcja Rodzaj przyłącza

1 R/3 
S/5

Powietrze odprowadzane G 1/4”

2 X Jednostka sterująca 
EXT: sterowanie powietrzem dodatkowym 
INT: pilotowe powietrze wylotowe

M5

3 P/1 Zasilanie ciśnieniowe G 1/4”
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8.2.2 Instalacja pneumatyczna zespołów zaworowych

UWAGA

W przypadku zaworów 3/2-drogowych górne przyłącza pozostają wolne.

1 (górne przyłącza)

2 (dolne przyłącza)

Rys. 17: Instalacja pneumatyczna zespołów zaworowych

Pozycja Zawór 3/2-drogowy 
typu 6524

2 x zawór 3/2-drogowy  
typu 6524

Zawór 5/2-drogowy 
typu 6525

Zawór 
typu 0460

1  
(górne przyłącza) bez funkcji 2 2 2

2  
(dolne przyłącza) 2 4 4 4

Tabela 3: Przypisanie przyłączy roboczych zespołów zaworowych

Dla zaworów typu 6524 i 6525 przypisanie przyłączy jest pokazane na obudowie.
Informacje o przypisaniu zaworów mogą być umieszczone na tabliczkach znamionowych elektroni-
cznych modułów podstawowych. 
Jeżeli do sterowania poszczególnymi odbiornikami pneumatycznymi wymagany jest większy 
przepust powietrza, przyłącza kilku zaworów mogą być połączone zewnętrznie za pomocą odpo-
wiedniego adaptera (kształtka Y).
W programie układu sterowniczego dane kanały muszą być wtedy sterowane razem.

8.3 Instalacja elektryczna

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.

 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych.

Przyłącza elektryczne bloku zaworowego (napięcie obciążenia, magistrala tylnej ściany, uziemienie) 
są wykonywane automatycznie, gdy blok zaworowy jest zatrzaśnięty na jednostkach podstawowych 
(BaseUnits) SIMATIC ET 200SP. Jedynym wyjątkiem są przyłącza EVS elektronicznych modułów 
podstawowych z „EVS” (patrz „8.3.1 Przyłącze „EVS””).
Zasilanie elektryczne bloku zaworowego jest realizowane poprzez magistralę zasilania jednostek 
podstawowych (BaseUnits). W bloku zaworowym wykorzystywane są tylko przyłącza „L+” i „M”; przyłącze 
„AUX” nie jest przypisane. 
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Zewnętrzne odłączanie zaworów

Istnieje kilka sposobów odłączania zaworów niezależnie od sygnałów sterujących z nadrzędnej 
magistrali.

 • Tylko pojedyncze zawory  
Dostępne są warianty zaworów typu 6524 i 6525, które umożliwiają podłączenie zewnętrznego 
styku przełączającego (np. przekaźnika bezpieczeństwa).
 → Więcej informacji można uzyskać pod adresem: country.burkert.com. 

 • Wszystkie zawory podstawowego modułu elektronicznego 
Można to zrealizować za pomocą przyłącza EVS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się w poniższej sekcji.

 • Wszystkie zawory bloku zaworowego 
Poprzez wyłączenie napięcia zasilającego bloku zaworowego wszystkie zawory są natychmiast 
odłączane od napięcia (energia zgromadzona w bloku zaworowym jest pomijalna).

Dwie pierwsze opcje mają tę zaletę, że układy logiczne, wyświetlacz i diagnostyka działają bez 
zakłóceń i są nadal dostępne.  

Zaleca się zainstalowanie jasnej jednostki podstawowej (BaseUnit) (skrót typu BU…D lub BU…D/T) 
bezpośrednio po lewej stronie bloku zaworowego (wymagane w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA!). 
Zasilanie bloku zaworowego może być doprowadzone poprzez tę jednostkę oddzielnie. Ułatwia to 
przestrzeganie dopuszczalnych tolerancji napięć i prądów maksymalnych.

Jeśli kolejne jednostki podstawowe (BaseUnits) SIMATIC ET 200SP są zamontowane po prawej 
stronie bloku zaworowego (niedozwolone w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA!), pierwsza jednostka 
podstawowa musi być jednostką jasną (skrót typu BU…D lub BU…D/T), aby podać wymagane napięcie 
obciążenia.

Czynności niezbędne podczas podłączenia elektrycznego można znaleźć w instrukcji obsługi systemu 
Siemens „Zdecentralizowany system peryferyjny ET 200SP” lub w instrukcji obsługi systemu peryferyjnego 
ET 200SP HA.

Dodatkowo nowy wiersz z następującymi informacjami w 
kolumnach:

– moduł interfejsu 

– MLFB: 

– wersja oprogramowania sprzętowego: 

– Uwagi: Planowanie tylko z GSDML ***

http://country.burkert.com
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8.3.1 Przyłącze „EVS”

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek niezamierzonego ruchu siłowników.

Jeśli funkcja EVS jest wymagana dla układu sterowniczego procesami o znaczeniu krytycznym dla 
bezpieczeństwa, to w przypadku awarii funkcji EVS mogą zostać wyzwolone niebezpieczne ruchy 
siłowników.

 ► Przed rozruchem należy sprawdzić poprawność działania funkcji EVS.

Pomimo aktywnej funkcji EVS, napędy mogą być przemieszczane poprzez ręczną obsługę zaworów. 
Jest to funkcja EVS używana dla układu sterowniczego procesami o znaczeniu krytycznym dla 
bezpieczeństwa.

 ► Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające niezamierzonemu uruchomieniu zaworów (np. zablo-
kowana szafa sterownicza lub zastosowanie wariantów zaworów bez obsługi ręcznej).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód materialnych na skutek zakłóceń elektrycznych.
Jeżeli przyłącza EVS nie zostaną prawidłowo podłączone, istnieje niebezpieczeństwo urazów spowodo-
wanych niekontrolowanym zachowaniem się systemu. 

 ► W przypadku stosowania kilku modułów z EVS każde przyłącze EVS należy podłączyć do własnego 
styku bezpotencjałowego. Nigdy nie łączyć ze sobą kilku styków!
 ► Nie przykładać napięcia do przyłączy EVS (ryzyko uszkodzenia modułów).

Ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych przez ostre krawędzie.
Ostre krawędzie na przyłączu EVS lub na stykach wtykowego zacisku śrubowego mogą prowadzić do 
przecięć. 

 ► Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Przyłącze EVS

Rys. 18: Przyłącze EVS

Skrót EVS oznacza „Externe VentilSpannungsabschaltung” (zewnętrzne odłączanie napięcia zaworu). 

Elektroniczne moduły podstawowe z EVS posiadają dodatkowe dwubiegunowe przyłącze na swojej górnej 
stronie. Można go użyć do przerwania napięcia zasilającego zawory na tym module, np. w celu realizacji 
funkcji takich jak „centralne wyłączenie urządzeń” lub grupowe wyłączenie siłownika.

Przerwanie przyłącza EVS powoduje natychmiastowe przerwanie wspólnego zasilania wszystkich zaworów 
modułu z jednym biegunem  (patrz „Rys. 20”).
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Magistrala tylnej 
ściany

Konwersja napięcia,

logika sterowania 
i wyświetlacz LCD

Sterownik zaworu, diagnostyka

Zawory

Napięcie obciążenia L+

Napięcie obciążenia M

LED „PWR”

Przyłącze EVS  
do zewnętrznego  

styku bezpotencjałowego

Rys. 19: Schematyczna ilustracja zespołu zaworowego z EVS (zewnętrzne odłączanie napięcia zaworu)

Aby móc korzystać z EVS, przyłącze musi być połączone z bezpotencjałowym stykiem (przełącznik mecha-
niczny lub przekaźnik), np. za pomocą modułu przekaźnikowego RQ… lub F-RQ… SIMATIC ET 200SP/SP HA.
Styk musi znajdować się w tej samej szafie sterowniczej co blok zaworowy; długość przewodu musi być 
ograniczona do maksymalnie 2 m. 

Przyłącze Wtykany zacisk śrubowy*, 2-biegunowy 
Przekrój przewodu (sztywny lub elastyczny) 0,14–1,5 mm² (AWG 28–16)

Wymagana zdolność 
łączeniowa styku

1,5 A/24 V DC

*)  W momencie dostawy zacisk śrubowy jest wyposażony w zworę, tak że podstawowy moduł elektroniczny może być natychmiast 
uruchomiony. Usunąć mostek przed podłączeniem kabla.

8.3.2 Diagnostyka i zachowanie elektronicznych modułów 
podstawowych z EVS

Gdy zawory są wyłączone przez EVS, logika i wyświetlacz elektronicznego modułu podstawowego pracują 
dalej. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „EVS aktywny”, poprzez magistralę tylnej ściany wykonywana 
jest diagnostyka „Brak napięcia na zaworze / EVS aktywny” (jeśli został aktywowany).
W przypadku braku napięcia obciążenia elektroniczne moduły podstawowe z EVS zachowują się tak samo 
jak moduły bez EVS. Wyświetlacz jest wyłączony i wyświetlana jest diagnostyka „Brak napięcia zasilającego 
L+” (jeśli jest aktywna). 
Jeśli wystąpiły komunikaty diagnostyczne dla zwarcia i przerwania przewodu przed wyłączeniem przez 
EVS, komunikaty te pozostają widoczne. W przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwania przewodu po 
odłączeniu przez EVS, diagnostyka nie jest generowana. 
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9 PROJEKTOWANIE
Blok zaworowy może współpracować ze wszystkimi modułami SIMATIC ET 200SP i SIMATIC ET 200SP 
HA, z wyjątkiem modułów interfejsu „IM 155-6 PN HA” (6DL1 155-6AU00-0EM0) i „IM 155-6 PN HS 
(6ES7155-6AU00-0DN0)”.  

W przypadku starszych wersji mogą występować ograniczenia.

Niektóre moduły interfejsu (np. wersje „Basic”) mogą posiadać ograniczenia, np. odnośnie maksymalnej 
ilości możliwych do wykorzystania modułów lub maksymalnej ilości dostępnych bajtów danych (szczegóły 
— patrz dokumentacja produktu modułów interfejsu).

Następujące moduły interfejsu mogą być konfigurowane tylko z podaną poniżej wersją oprogramowania 
sprzętowego (w razie potrzeby należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie 
z zaleceniami producenta):

Moduł interfejsu MLFB Wersja opro-
gramowania 
sprzętowego

Uwagi

IM 155-6 PN ST 6ES7 155-6AU00-0BN0 3.0 lub nowsza
6ES7 155-6AU01-0BN0 4.1 lub nowsza

IM 155-6 PN HF 6ES7 155-6AU00-0CN0 2.2 lub nowsza
IM 155-6 PN/2 HF 6ES7 155-6AU01-0CN0 4.2 lub nowsza

IM 155-6 PN/3 HF 6ES7 155-6AU30-0CN0 4.2 lub nowsza
IM 155-6 PN BA 6ES7 155-6AR00-0AN0 3.2 lub nowsza
IM 155-6 PN HA 6DL1155-6AU00-0PM0 1.1 lub nowsza
IM 155-6 DP HF 6ES7 155-6BU00-0CN0 3.1 lub nowsza Modułów „PQ8VS4EVS-5/3V” 

z GSD nie można projektować
6ES7 155-6BU01-0CN0 4.2 lub nowsza

IM155-6MF HF 6ES7155-6MU00-0CN0 5.0.3 lub nowsza Planowanie tylko z GSDML*
CPU 15xx w konstrukcji 
modułu interfejsu

różne

Możliwości projektowania (stan na czerwiec 2019 r.; w przyszłości mogą zostać dodane kolejne opcje 
projektowania):

System projektowania Plik projektowania AirLINE SP typ 8647 w połączeniu z … 

SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HA

Różne GSD/GSDML X —
STEP 7 Classic 
(od wersji 5.5, SP4)

HSP X —

STEP 7 Portal TIA 
(od wersji 14, SP1)

HSP** X —

PCS7 
(od wersji 9, SP2)

HUP X*** X

*) Szczegóły — patrz dokumentacja od firmy Siemens

**) PQ…-5/3V — moduły można planować dopiero od portalu TIA V15.1 z HSP

***)Tylko w połączeniu z modułami interfejsu Siemens HF (nr art. 6ES7155-6AU00-0CN0 lub 6ES7155-6BU00-0CN0). 
Dalsze szczegóły patrz dokument Siemens „System sterowania procesami PCS7 — dopuszczone zespoły (V9.0 SP1)”, rozdział 9.5.
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Cechy i obsługiwane funkcje modułów AirLINE SP typ 8647 

Elektroniczne moduły 
podstawowe („PQ…”)

Moduły przyłączeniowe 
(„PSU…”)

Podmoduły  
(różne konfiguracje) 6

nie dotyczy
PROFIenergy tak
Synchronizacja zegara nie nie
I&M 0 do 3 tak tak**
Wewnątrzstacyjny ruch poprzeczny nie nie
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
przez magistralę tylnej ściany tak tak

Obsługa redundancji R1 tak*** tak

**)  W przypadku konfiguracji za pomocą GSD moduły przyłączeniowe bez czujnika ciśnienia (PSU-L/-M/-R i PSU-L-M/-M/-R-M) nie 
dostarczają danych I&M.

***)Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułów podstawowych w celu pozbawionego skoku danych procesowych 
przełączania redundancji  
Aby osiągnąć pełną kompatybilność z systemem ET 200SP R1, konieczna może być aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
(patrz rozdział „12.3”) modułów podstawowych. Jeśli używana jest wersja oprogramowania sprzętowego modułu podstawowego 
starsza niż V01.01.01, podczas przełączania redundancji modułów interfejsu może dojść do skoku danych procesowych.

9.1 Łącze komunikacyjne
Blok zaworowy AirLINE SP typ 8647 komunikuje się z modułem interfejsu (IM 155/CPU) poprzez system 
magistrali tylnej ściany SIMATIC ET 200SP/SP HA. Moduł interfejsu wymienia dane procesowe, jak również 
parametry, dane konfiguracyjne i diagnostyczne z centralną magistralą nadrzędną (układ sterowniczy) 
poprzez PROFIBUS DP lub PROFINET.
Urządzenia nadrzędne magistrali wymagają programu do opisu konfiguracji sprzętowej (np. SIMATIC TIA 
Portal lub SIMATIC STEP 7 V 5x dla sterowników SIMATIC S7). Program ten wymaga pliku danych głównych 
urządzenia (plik GSD) ze specyficznymi dla urządzenia informacjami o bloku zaworowym.

Plik GSD i plik GSDML są dostępne w Internecie:

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

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

Bürkert nie ma wpływu na aktualność stron internetowych, do których odsyłają linki.
W przypadku korzystania z systemów planowania projektu innych dostawców, wymagany jest również ten 
plik GSD.

SIMATIC TIA Portal i SIMATIC STEP 7:

Jeżeli używany jest SIMATIC TIA Portal V14, SP1 (lub nowszy), SIMATIC STEP 7 V5.5 (lub nowszy) lub 
SIMATIC PCS7 V9.0, SP2 (lub nowszy), blok zaworowy może być konfigurowany poprzez Hardware Support 
Package (HSP) lub Hardware Update Package (HUP) zamiast pliku GSD.
Zastosowanie pakietu wsparcia sprzętowego (Hardware Support Package) lub pakietu aktualizacji sprzętu 
(Hardware Update Package) oferuje m.in. następujące korzyści:

 • bardziej komfortowe projektowanie; 

 • automatyczna kontrola reguł budowania.

 • Zastosowanie bloku zaworowego w połączeniu z komponentami SIMATIC ET 200SP, które nie mogą być 
konfigurowane poprzez GSD/GSDML (np. IM ze zintegrowanym CPU, moduły F).

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73016883
https://support.industry.siemens.com/cs/document/57138621
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9.2 Ogólna procedura planowania projektu 
 → Zaprojektować elementy systemu od lewej do prawej.

 → Skonfigurować również moduły przyłączeniowe. Numery identyfikacyjne modułów lub skróty modułów 
(PSU, PQ itd.) służą jako odniesienie. Są one oznaczone na przedniej stronie modułów (np. „PQ8VS4EVS 
(00285098)”).

W przypadku niektórych modułów interfejsu (np. ze zintegrowanym procesorem) konfiguracja jest możliwa 
tylko za pomocą pakietu Hardware Support Package (HSP) lub Hardware Update Package.

9.2.1 Diagnostyka
 • Diagnostyka jest domyślnie wyłączona.

 • Diagnostyka, która ma być użyta, musi być aktywowana.

 • Niektóre rodzaje diagnostyki mogą być ustawiane indywidualnie dla każdego kanału, inne mogą być usta-
wiane tylko dla poszczególnych modułów (m.in. w zależności od tego, czy są używane z PROFIBUS czy 
PROFINET).

 • Diagnostyka „Brak napięcia zasilającego L+” może być ustawiona dla każdego kanału, ale zawsze odnosi 
się do całego modułu. Wystarczy aktywować tę diagnostykę tylko dla jednego kanału.

 • Jeśli w PROFIBUS aktywowana jest diagnostyka zaworu pilotowego, na bloku zaworowym znajdują się 
nieobsadzone pozycje zaworu i taki kanał jest sterowany, wówczas pojawia się diagnostyka „Przerwanie 
przewodu”. 
Aby usunąć lub uniknąć komunikatu, należy dezaktywować odpowiedni kanał w projektowaniu 
i załadować zmodyfikowane projektowanie do układu sterowniczego. 

9.2.2 Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia (PSU-…-PS)
Projektowanie za pomocą pliku GSD/GSDML

Jeżeli wprowadzone zostaną błędne wartości graniczne (np. „Dolna granica” wyższa niż „Górna granica”), 
na module wyświetlany jest komunikat o błędzie (dioda LED DIAG: „Niedozwolony parametr”).

Projektowanie za pomocą HSP/HUP 

Nieprawidłowe wartości graniczne są przechwytywane przez portal STEP 7/TIA.

9.2.3 Zalecana prezentacja wyświetlacza dla zaworów typu 0460
Zawory typu 0460 sterowane są za pomocą 2 kanałów. 4 wskaźniki dla wejść informacji zwrotnej są przy-
pisane do 2 wyjść. 

Zazwyczaj nie są potrzebne wszystkie 4 wejścia komunikacji zwrotnej. To, które wejścia komunikacji 
zwrotnej są używane, może być zdefiniowane indywidualnie. Dla typowego przypadku zalecany jest 
następujący widok wyświetlacza:
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9.3 Projektowanie sprzętu za pomocą GSD na 
przykładzie Siemens TIA Portal 

Do konfiguracji magistrali nadrzędnej wymagane jest oprogramowanie, np. TIA Portal firmy Siemens. 

Jeżeli używany jest program TIA Portal firmy Siemens, należy stosować wersję 13 lub wyższą, aby 
zapewnić kompatybilność ze sprzętem.

 → Przed uzyskaniem dostępu do systemu AirLINE SP, odpowiedni plik GSD musi zostać zaimportowany do 
katalogu sprzętowego narzędzia.

Rys. 20: Z gałęzi „Pozostałe urządzenia peryferyjne — PROFIBUS DP” wybrać ET 200SP

 → Wybrać żądany moduł interfejsu w katalogu sprzętu w portalu TIA i przeciągnąć go do obszaru 
roboczego.
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Rys. 21: Wybrać moduły i przyporządkować je do gniazd stacji ET 200SP

 → Z gałęzi katalogu ET 200SP wybrać żądane moduły i przeciągnąć je na odpowiedne gniazdo stacji 
ET 200SP. Odwzorować rzeczywistą budowę stacji od lewej do prawej. Oznaczenie i numer identy-
fikacyjny modułów AirLINE SP są podane na przedniej stronie każdego modułu, np. „PQ8VS4EVS 
(00285098)”.

Dla podstawowych modułów elektronicznych katalog zawiera kilka pozycji (np. PQ4VS4 ST, PQ4VS4 PF 
QI itd.). W zależności od wybranej pozycji katalogu, ten sam sprzęt modułowy może być eksploatowany 
w różnych konfiguracjach funkcjonalnych. Więcej informacji można znaleźć na kolejnych stronach.

Moduły przyłączeniowe (oznaczenie „PSU-…”) muszą być również skonfigurowane.
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W przypadku korzystania z PROFINET i GSDML, moduły AirLINE SP można znaleźć w podkatalogu 
„Układ pneumatyczny (Bürkert)” w portalu TIA.

Rys. 22: Wybrać ET 200SP z gałęzi „Pozostałe urządzenia peryferyjne — PROFINET IO” (TIA Portal)

W przypadku użycia STEP 7 V5.5 (lub nowszej wersji) i GSDML, moduły AirLINE SP można znaleźć 
w PROFINET IO => I/O => ET 200SP => GSD => IM … => Pneumatyka (Bürkert)
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Rys. 23: Wybrać moduły i przyporządkować je do gniazd stacji ET 200SP
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9.3.1 Wybór modułów w pliku GSD

Moduły przyłączeniowe (PSU-…)

Oznaczenie Numer 
identyfikacyjny

Pozycja w bloku 
zaworowym

Szerokość kon-
strukcji [mm]

manometr Czujnik 
ciśnienia

PSU-L 285088
po lewej stronie 44PSU-L-M 284112 x

PSU-L-PS 292732 x
PSU-M 285091

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

po prawej stronie 44PSU-R-M 284195 x
PSU-R-PS 292734 x

Elektroniczne moduły podstawowe (moduły PQ)

Oznaczenie Numer 
identyfikacyjny

Liczba miejsc na 
zawory

Typ zaworu* 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 = zawór pojedynczy (typu 6524/6525); 
II = zawór podwójny (2 x 3/2-drogowy typ 6524 i zawór impulsowy typu 0460) 
III = zawór 5/3-drogowy (typu 0460)

**) Zewnętrzne odłączanie napięcia zaworu

Moduły z oznaczeniem PQ… mogą być eksploatowane w różnych konfiguracjach. W tym celu należy 
wybrać żądany wpis z GSD. Dołączone do modułu skróty oznaczają:

ST: standardowy
Tylko przełączanie zaworów, bez dodatkowych funkcji.

PF: Position Feedback (sygnalizowanie położenia) 
Status siłowników sterowanych przypisanymi sygnalizatorami położenia może być przedsta-
wiony na wyświetlaczu.

PF QI: Position Feedback QI (sygnalizowanie położenia i ocena QI sygnalizowania położenia) 
Podobnie jak PF, dodatkowo status wartości (Quality Information, QI) statusu sygnalizowania 
położenia jest oceniany w celu jego wyświetlenia.

PI: Pressure Indicator (wyświetlanie wartości ciśnienia)
Wartość pomiarowa czujnika ciśnienia modułu przyłączeniowego PSU-…-PS wyświetlana jest 
w postaci numerycznej.

Opcje te są dostępne dla każdego modułu PQ w różnych kombinacjach.
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9.3.2 Moduły przyłączeniowe danych procesowych

Oznaczenie Numer identyfikacyjny Dane procesowe [bajt]

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 Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia (PSU-…-PS)

Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia dostarczają 4 bajty danych wejściowych. 

Przypisanie bajtów:

Bity od 7 do 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Bajt 0 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 1 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 2 Zastrzeżony Diagnostyka  

„Low Warning”
Diagnostyka 

„High Warning”
Diagnostyka 
„Low Error”

Diagnostyka 
„High Error”

Bajt 3 Zastrzeżony Wartość 
ciśnienia QI

Konwersja analogowej wartości ciśnienia
Formuła: Wartość (dziesiętna) =  Ciśnienie [bar] * 27648  
                 10

Ciśnienie [bar] Ciśnienie [psi] Wartość
Wartość bitu QI**

0–10 0–145 dziesiętny szesnastkowy

> 10 > 145 0 0 0
10 145 27648 0 x 6C00

1
7,5 109 20736 0 x 5100
1,0 14,5 2765 0 x ACD

(0,1)* (1,45)* (276) (0 x 114)
0 0

0 0
< 0 < 0 0

*)  Moduły przyłączeniowe wyposażone są w funkcję odcięcia, która maskuje małe wahania w okolicach 0 bar (wartość wyjściowa 0). 
Z wartości pomiarowej od 0,2 bar (3 psi) wyprowadzana jest odpowiednia wartość.

**) Jeżeli ciśnienie wynosi < 0 bar lub > 10 bar albo wystąpił błąd modułu wewnętrznego, bit QI jest ustawiany na wartość ujemną 
i wyprowadzana jest wartość 0.

Dodatkowe filtrowanie wartości pomiarowej na układzie sterowniczym
Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia wyposażone są w funkcję filtra do wygładzania nie-
wielkich skoków lub spadków ciśnienia. Jeżeli jednocześnie przełączanych jest wiele zaworów lub 
podłączone są napędy o dużej objętości, przydatna może być dodatkowa filtracja wartości pomia-
rowej na układzie sterowniczym. 
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9.3.3 Dane procesowe — elektroniczne moduły podstawowe

Przedstawione poniżej struktury danych procesowych mają również zastosowanie do projektowania 
za pomocą HSP.

Status wartości (Quality Information, QI)
Status wartości „QI” dla zaworów informuje o tym, czy zawór jest elektrycznie prawidłowy. Nie 
dostarcza on żadnych informacji na temat stanu mechanicznego lub pneumatycznego zaworów.

Aby wyświetlić wartość ciśnienia modułu przyłączeniowego PSU-…-PS na module PQ, pierwsze 2 bajty 
dostarczonych danych procesowych oraz bajt „QI dot. wartości ciśnienia” muszą zostać przesłane przez 
układ sterowniczy do odpowiednich 3 bajtów modułu PQ („Analogowa wartość ciśnienia” oraz „QI dot. 
wartości ciśnienia”).

W przypadku urządzeń wyposażonych w przegrodę (= segmentacja doprowadzenia mediów), wartość 
ciśnienia powinna być wyświetlana na module PQ zamontowanym obok modułu przyłączeniowego 
zawierającego czujnik ciśnienia. 

W przypadku danych procesowych przedstawionych poniżej, spójność dotyczy wszystkich bajtów.

Objaśnienia skrótów ST, PF, QI i PI znajdują się w ramce informacyjnej w rozdziale „9.3.1”

Przypisanie kanałów wyjściowych zaworu do pneumatycznych portów roboczych bloku zaworowego

Typ 6524 
(3/2-drogowy)

Kanał

bez funkcji (górne przyłącza)

2 (dolne przyłącza)

0 1 2 …

Rys. 24: Przypisanie kanałów wyjściowych zaworu w przypadku stosowania typu 6524 (3/2-drogowy)

Kanał

Typ 6525 
(5/2-drogowy)

2 (górne przyłącza)

4 (dolne przyłącza)

0 1 2 …

Rys. 25: Przypisanie kanałów wyjściowych zaworu w przypadku stosowania typu 6525 (5/2-drogowy)
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Typ 6524 
(2 x 3/2-drogowy)

Kanał

2 (zawór „12”, górne przyłącza)

4 (zawór „14”, dolne przyłącza)

0 1 2 3 4 5 …

Rys. 26: Przypisanie kanałów wyjściowych zaworu w przypadku stosowania typu 6524 (2 x 3/2-drogowy)

typ 0460

Kanał

2 (zawór „12”, górne przyłącza)

4 (zawór „14”, dolne przyłącza)

0 1 2 3 4 5 …

Rys. 27: Przypisanie kanałów wyjściowych zaworu w przypadku stosowania typu 0460

9.3.3.1 Elektroniczne moduły podstawowe PQ4VS4 i PQ4VS4EVS

Standard konfiguracji modułu („ST”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Bajt 
wejściowy

Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu, 

kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia (Position Feedback, „PF”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0

Zastrzeżony

Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Sygnalizowanie 

położenia, kanał 3:
Sygnalizowanie położenia, 

kanał 0:
Bajt 1 Pozycja górna (A) … Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt wejściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu, 

kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i wyświetlaniem wartości ciśnienia 
(Position Feedback, Pressure Indicator, „PF, PI”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0

Zastrzeżony

Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Sygnalizowanie położenia, 

kanał 3:
…

Sygnalizowanie położenia, 
kanał 0:

Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 3 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 4 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 5 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 

wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu, 

kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i oceną QI sygnalizowania położenia 
(Position Feedback QI, „PF QI”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0

Zastrzeżony

Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Sygnalizowanie położenia, 

kanał 3:
…

Sygnalizowanie położenia, 
kanał 0:

Bajt 1  Pozycja górna (A)  Pozycja górna (A)
Bajt 2  Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)

QI (Quality Information) dot. 
sygnalizowania położenia, 

kanał 3: …

QI (Quality Information) dot. 
sygnalizowania położenia, 

kanał 0:
Bajt 3 Pozycja górna (A)  Pozycja górna (A)
Bajt 4 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt wejściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia, oceną QI sygnalizowania położenia i wyświetlaniem 
wartości ciśnienia (Position Feedback QI, Pressure Indicator, „PF QI, PI”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0

Zastrzeżony

Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Sygnalizowanie położenia, 

kanał 3: 
…

Sygnalizowanie położenia, 
kanał 0: 

Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 3 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 4 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
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Zastrzeżony

QI (Quality Information) dot. 
sygnalizowania położenia, 

kanał 3: …

QI (Quality Information) dot. 
sygnalizowania położenia, 

kanał 0:
Bajt 5 Pozycja górna (A)  Pozycja górna (A)
Bajt 6 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 7 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 

wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0

Konfiguracja modułu ze wskaźnikiem ciśnienia (Pressure Indicator, „PI”)

Bajt wyjściowy Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony Wyjście zaworu, kanał 3 … Wyjście zaworu, kanał 0
Bajt 1 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 2 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 3 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 

wartości ciśnienia
Bajt 
wejściowy

Bity od 7 do 4 Bit 3 Bity 2 + 1 Bit 0

Bajt 0 Zastrzeżony QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 3

… QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu, kanał 0

9.3.3.2 Elektroniczne moduły podstawowe PQ8VS4, PQ8VS4EVS,  
PQ8VS4EVS-5/3V, PQ8VS8 i PQ8VS8EVS

Standard konfiguracji modułu („ST”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0
Wyjście zaworu Wyjście zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia (Position Feedback, „PF”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0
Wyjście zaworu

…
Wyjście zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Sygnalizowanie położenia Sygnalizowanie położenia

Kanał 7: Kanał 6: Kanał 0:
Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) … Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i wyświetlaniem wartości ciśnienia (Position 
Feedback, Pressure Indicator, „PF, PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu
…

Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0

Sygnalizowanie położenia

…

Sygnalizowanie położenia
Kanał 7: Kanał 6: Kanał 0:

Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 3 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 4 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 5 Zastrzeżony QI (Quality Information) 

dot. wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i oceną QI sygnalizowania położenia 
(Position Feedback QI, „PF QI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0

Sygnalizowanie położenia Sygnalizowanie położenia
Kanał 7: Kanał 6: … Kanał 0:

Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)

QI (Quality Information) dot. sygnalizo-
wania położenia

QI (Quality Information) 
dot. sygnalizowania 

położenia
Kanał 7: Kanał 6: … Kanał 0:

Bajt 3 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 4 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia, oceną QI sygnalizowania położenia i wyświetlaniem 
wartości ciśnienia (Position Feedback QI, Pressure Indicator, „PF QI, PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0

Sygnalizowanie położenia Sygnalizowanie położenia
Kanał 7: Kanał 6: … Kanał 0:

Bajt 1 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 2 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 3 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 4 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)

QI (Quality Information) dot. sygnalizo-
wania położenia

QI (Quality Information) 
dot. sygnalizowania 

położenia
Kanał 7: Kanał 6: … Kanał 0:

Bajt 5 Pozycja górna (A) Pozycja górna (A) Pozycja górna (A)
Bajt 6 Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B) Pozycja dolna (B)
Bajt 7 Zastrzeżony QI (Quality Information) 

dot. wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0

Konfiguracja modułu ze wskaźnikiem ciśnienia (Pressure Indicator, „PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 1 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 2 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 3 Zastrzeżony QI (Quality Information) 

dot. wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
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9.3.3.3 Elektroniczne moduły podstawowe PQ16VS8 i PQ16VS8EVS

Na wyjściach należy stosować format danych „Bajt”. 
Jeśli używany jest „WORD”, należy upewnić się, że dane są prawidłowo przypisane.

Standard konfiguracji modułu („ST”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu
…

Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

…

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia (Position Feedback, „PF”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja górna (A):

Sygnalizowanie 
położenia, pozycja 

górna (A):
Bajt 2 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 3 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja dolna (B):

Sygnalizowanie 
położenia, pozycja 

dolna (B):
Bajt 4 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 5 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

…

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i wyświetlaniem wartości ciśnienia (Position 
Feedback, Pressure Indicator, „PF, PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja górna (A):

Sygnalizowanie 
położenia, pozycja 

górna (A):
Bajt 2 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 3 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja dolna (B):

Sygnalizowanie 
położenia, pozycja 

dolna (B):
Bajt 4 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 5 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Bajt 6 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 7 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 8 Zastrzeżony QI (Quality Information) 

dot. wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

…

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia i oceną QI sygnalizowania położenia 
(Position Feedback QI, „PF QI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja górna (A):

Sygnalizowanie położenia, 
pozycja górna (A):

Bajt 2 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 3 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja dolna (B):

Sygnalizowanie położenia, 
pozycja dolna (B):

Bajt 4 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 5 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

QI dla sygnalizowania położenia,  
pozycja górna (A):

QI dla sygnalizowania 
położenia, pozycja 

górna (A):
Bajt 6 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 7 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

QI dla sygnalizowania położenia, 
pozycja dolna (B):

QI dla sygnalizowania 
położenia, pozycja 

dolna (B):
Bajt 8 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 9 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia zaworu

…

QI (Quality Information) 
dot. wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
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Konfiguracja modułu z sygnalizowaniem położenia, oceną QI sygnalizowania położenia i wyświetlaniem 
wartości ciśnienia (Position Feedback QI, Pressure Indicator, „PF QI, PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

Wyjście zaworu Wyjście zaworu
Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja górna (A):

Sygnalizowanie położenia, 
pozycja górna (A):

Bajt 2 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 3 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Sygnalizowanie położenia,  
pozycja dolna (B):

Sygnalizowanie położenia, 
pozycja dolna (B):

Bajt 4 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 5 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Bajt 6 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 7 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)

QI dla sygnalizowania położenia,  
pozycja górna (A):

QI dla sygnalizowania 
położenia, pozycja górna (A):

Bajt 8 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 9 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

QI dla sygnalizowania położenia, 
pozycja dolna (B):

QI dla sygnalizowania 
położenia, pozycja dolna (B):

Bajt 10 Kanał 7 Kanał 6 … Kanał 0
Bajt 11 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Bajt 12 Zastrzeżony QI (Quality Information) 
dot. wartości ciśnienia

Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

…

QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8

Konfiguracja modułu ze wskaźnikiem ciśnienia (Pressure Indicator, „PI”)

Bajt wyjściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0
Wyjście zaworu

—
Wyjście zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
Bajt 2 Analogowa wartość ciśnienia (High Byte)
Bajt 3 Analogowa wartość ciśnienia (Low Byte)
Bajt 4 Zastrzeżony QI (Quality Information) 

dot. wartości ciśnienia
Bajt wejściowy Bit 7 Bit 6 Bity od 5 do 1 Bit 0

QI (Quality Information) dot. wyjścia 
zaworu

—

QI (Quality Information) dot. 
wyjścia zaworu

Bajt 0 Kanał 7 Kanał 6 Kanał 0
Bajt 1 Kanał 15 Kanał 14 Kanał 8
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9.4 Parametry modułów AirLINE SP

9.4.1 Parametry do edycji podczas projektowania

9.4.1.1 Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia („PSU-…-PS”)

Parametr Opis Default
Pomiar ciśnienia Zwolnienie pomiaru ciśnienia aktywne
Diag: górna granica błędu Zezwolenie na diagnostykę przy przekroczeniu górnej 

granicy błędu
nieaktywne

Diag: dolna granica błędu Zezwolenie na diagnostykę przy przekroczeniu dolnej 
granicy błędu

nieaktywne

Diag: górna granica 
ostrzegawcza

Zezwolenie na diagnostykę przy przekroczeniu górnej 
granicy ostrzegawczej

nieaktywne

Diag: dolna granica 
ostrzegawcza

Zezwolenie na diagnostykę przy przekroczeniu dolnej 
granicy ostrzegawczej

nieaktywne

Górna granica błędu Wartość liczbowa dla górnej granicy błędu
Dolna granica błędu Wartość liczbowa dla dolnej granicy błędu
Górna granica ostrzegawcza Wartość liczbowa dla górnej granicy ostrzegawczej
Dolna granica ostrzegawcza Wartość liczbowa dla dolnej granicy ostrzegawczej

9.4.1.2 Elektroniczne moduły podstawowe („PQ…”)

To, które parametry mogą być ustawiane i czy ustawienia mogą być dokonywane dla danego modułu lub 
danego kanału, zależy między innymi od wybranej metody konfiguracji (patrz rozdziały „9.4.1.3” do „9.4.1.5”). 

Parametr Opis Default
Diag: brak napięcia zasilającego Odblokowanie diagnostyki „Brak napięcia 

zasilającego”.
nieaktywne

Diag: zawory pilotowe Zwolnienie diagnostyki zaworów pilotowych 
(przerwanie przewodu, zwarcie)**

nieaktywne

Diag: brak napięcia zaworu Odblokowanie diagnostykę „Brak napięcia na 
zaworze” (logika modułu pracuje, ale zawory nie 
są zasilane, np. przy „EVS aktywny”)

nieaktywne

Wskaźnik ciśnienia* Wyświetlanie wartości ciśnienia mierzonego 
przez zespół „PSU-…-PS”

nieaktywne

Kx aktywny Zwolnienie kanału x** aktywne
Wartość zastępcza Kx Wartość zastępcza dla kanału x***  **** „Odłączanie”
Licznik cyklu 
przełączania

Zwolnienie diag-
nostyki licznika cyklu 
przełączania: wartość

Określa, czy przy przekroczeniu granicy ostrze-
gawczej licznika cyklu przełączania generowany 
jest komunikat diagnostyczny.

nieaktywne

Granica ostrze-
gawcza licznika cyklu 
przełączania

Określa, przy jakiej wartości licznika cyklu 
przełączania generowany jest komunikat diag-
nostyczny dla ostrzeżenia.

0

*) Parametr dostępny tylko w przypadku wybrania konfiguracji modułu ze wskaźnikiem ciśnienia („Pressure Indicator”).

**) Jeżeli poszczególne pozycje zaworów nie są wyposażone, odpowiednie kanały powinny być wyłączone, aby uniknąć błędnej 
diagnostyki. Alternatywnie można w tym celu dezaktywować diagnostykę dla odpowiednich kanałów (przy konfiguracji za pomocą 
GSD nie jest możliwe dezaktywowanie diagnostyki dla danych kanałów).

***) W przypadku używania zaworów z zewnętrzną opcją wyłączania lub modułów PQ z EVS, „pozycja aktywna” nie może zostać 
ustawiona, jeśli napięcie zostało zewnętrznie odłączone.

****)W przypadku używania zaworów impulsowych należy pamiętać, że przy wartości zastępczej „Odłączanie” zachowują one swoją 
ostatnią pozycję.
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Wskazówki dotyczące korzystania z liczników cyklu przełączania

Liczniki cyklu przełączania są zawsze aktywne, parametryzowane jest tylko to, czy przy przekro-
czeniu ustawionej granicy ostrzegawczej generowany jest komunikat diagnostyczny czy nie.

 → Jeśli mają być wykorzystywane liczniki cyklu przełączania, należy podczas projektowania 
aktywować opcję „Zwolnienie diagnostyki licznika cyklu przełączania”.

 → Jeżeli reset ma być przeprowadzony za pomocą bloku danych, to blok danych należy utworzyć 
podczas programowania CPU (patrz rozdział „9.4.2”).

 → W razie potrzeby należy przewidzieć środki zabezpieczające przed niezamierzonym lub nie-
dozwolonym wyzerowaniem liczników cyklu przełączania (np. poprzez zapytanie bezpieczeństwa 
lub kod autoryzacji).

Dlaczego oddzielne liczniki cyklu przełączania dla zaworu pilotowego i siłownika?
Zawór pilotowy na bloku zaworowym i siłownik w miejscu instalacji mogą być konserwowane lub wymie-
niane niezależnie od siebie. Dlatego każdy podstawowy moduł elektroniczny posiada 2 niezależne liczniki 
cyklu przełączania na kanał (1 x dla zaworu pilotowego, 1 x dla siłownika). 

Przykład: części zużywające się są wymieniane na zaworze procesowym w ramach konserwacji 
zapobiegawczej.
– Licznik cyklu przełączania siłownika może zostać zresetowany.
– Zawór pilotowy i jego aktualna liczba cykli łączeniowych pozostają bez zmian.

9.4.1.3 Parametry w przypadku projektowania za pomocą GSD (PROFIBUS)

Parametr Opis Default

Licznik cyklu 
przełączania

Granica ostrze-
gawcza licznika 
cyklu przełączania

–  Zakres krokowy: 1000 (wprowadzona 
wartość jest automatycznie mnożona przez 
współczynnik 1000)

– Regulacja według modułów

–  Oddzielne wartości dla zaworu pilotowego 
i siłownika

0

Granica ostrze-
gawcza 
przekroczona

–  Aktywacja zaworów pilotowych możliwa dla 
danych modułów

–  Aktywacja siłowników możliwa dla danych 
kanałów

nieaktywne

Zachowanie w przypadku CPU-STOP –  Zachowanie w przypadku CPU-STOP 
regulowane dla danego modułu

–  Przy wyborze „wartości zastępczych” można je 
ustawiać dla danych kanałów

„Odłączanie”

Grupa potencjałów Wyświetlacz informacyjny, parametrów nie 
można zmienić. 
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9.4.1.4 Parametry do projektowania za pomocą GSDML (PROFINET)

Parametr Opis Default

Licznik cyklu 
przełączania 
dla zaworów 
pilotowych

Granica ostrze-
gawcza licznika cyklu 
przełączania

Regulacja według modułów 0

Granica ostrzegawcza 
przekroczona

Aktywacja możliwa dla danych kanałów nieaktywne

Licznik cyklu 
przełączania 
dla napędów

Granica ostrze-
gawcza licznika cyklu 
przełączania

Regulacja według kanałów 0

Granica ostrzegawcza 
przekroczona

Aktywacja możliwa dla danych kanałów nieaktywne

Zachowanie w przypadku CPU-STOP Zachowanie w przypadku CPU-STOP 
z możliwością regulacji według kanału

„Odłączanie”

Grupa potencjałów Wyświetlacz informacyjny, parametrów nie 
można zmienić. 

Numer identyfikacyjny zaworów 
pilotowych

Numer identyfikacyjny zaworów pilotowych 
może być wprowadzony w celach informa-
cyjnych (np. dla celów konserwacji zapobie-
gawczej). Nie ma porównania z numerem iden-
tyfikacyjnym faktycznie zastosowanego zaworu 
pilotowego.

0

9.4.1.5 Parametry w przypadku projektowania za pomocą HSP (PROFIBUS/
PROFINET)

Parametr Opis Default

Licznik cyklu 
przełączania 
dla zaworów 
pilotowych

Granica ostrze-
gawcza licznika cyklu 
przełączania

Regulacja według modułów 0

Granica ostrzegawcza 
przekroczona

Aktywacja możliwa dla danych kanałów nieaktywne

Licznik cyklu 
przełączania 
dla napędów

Granica ostrze-
gawcza licznika cyklu 
przełączania

Regulacja według kanałów 0

Granica ostrzegawcza 
przekroczona

Aktywacja możliwa dla danych kanałów nieaktywne

Zachowanie w przypadku CPU-STOP Zachowanie w przypadku CPU-STOP 
z możliwością regulacji według kanału

„Odłączanie”

Grupa potencjałów Wyświetlacz informacyjny, parametrów nie 
można zmienić. 

Numer identyfikacyjny zaworów 
pilotowych

Numer identyfikacyjny zaworów pilotowych 
może być wprowadzony w celach informa-
cyjnych (np. dla celów konserwacji zapobie-
gawczej). Nie ma porównania z numerem iden-
tyfikacyjnym faktycznie zastosowanego zaworu 
pilotowego.

0



61

Projektowanie

Typ 8647

9.4.2 Rekordy danych sterowania, które mają być używane 
w czasie pracy

Rekordy danych sterowania dla podstawowych modułów elektronicznych z 16 kanałami są pokazane 
poniżej. Dla podstawowych modułów elektronicznych z mniejszą liczbą kanałów obowiązują odpowiednie 
tabele.

Dostęp do rekordów danych sterowania możliwy jest np. w SIMATIC STEP 7 poprzez bloki danych 
„WRREC” i „RDREC”. 

Rys. 28: Zerowanie licznika cyklu przełączania za pomocą bloków danych „WRREC” i „RDREC”
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9.4.2.1 DS 130: rekord danych sterowania  
„Aktualny stan licznika cyklu przełączania zaworów pilotowych”  
(tylko do odczytu)

Wskazuje, ile cykli łączeniowe wykonał zawór pilotowy od ostatniego zresetowania licznika cyklu przełączania.

Bajt Bit 7–0 Kanał
0 Aktualny stan licznika cyklu przełączania Zawór pilotowy bajt 0 (MSB)

0
1 Aktualny stan licznika cyklu przełączania Zawór pilotowy bajt 1
2 Aktualny stan licznika cyklu przełączania Zawór pilotowy bajt 2
3 Aktualny stan licznika cyklu przełączania Zawór pilotowy bajt 3 (LSB)

4–7

Aktualny stan licznika cyklu przełączania Zawór pilotowy 
4 bajt jak w przypadku kanału 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: rekord danych sterowania 
„Aktualny stan siłowników licznika cyklu przełączania” (tylko do odczytu)

Wskazuje, ile cykli łączeniowych wykonał siłownik od ostatniego zresetowania licznika cyklu przełączeń 
(zliczane są przełączenia kanału).

Bajt Bit 7–0 Kanał
0 Aktualny stan licznika cyklu przełączania siłownik bajt 0 (MSB)

0
1 Aktualny stan licznika cyklu przełączania siłownik bajt 1
2 Aktualny stan licznika cyklu przełączania siłownik bajt 2
3 Aktualny stan licznika cyklu przełączania siłownik bajt 3 (LSB)

4–7

Aktualny stan licznika cyklu przełączania siłownik 
4 bajt jak w przypadku kanału 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: rekord danych sterowania „Reset licznika cyklu przełączania” 
(tylko do zapisu)

Zapisanie 1 na odpowiednim bicie powoduje zresetowanie przynależnego licznika cyklu przełączania.

Bajt Bit 7–2 Bit 1 Bit 0 Kanał

0

Zastrzeżony

Reset SSZ siłownik 0 Reset SSZ zawór pilotowy 0 0
1 Reset SSZ siłownik 1 Reset SSZ zawór pilotowy 1 1
2 Reset SSZ siłownik 2 Reset SSZ zawór pilotowy 2 2
3 Reset SSZ siłownik 3 Reset SSZ zawór pilotowy 3 3
4 Reset SSZ siłownik 4 Reset SSZ zawór pilotowy 4 4
5 Reset SSZ siłownik 5 Reset SSZ zawór pilotowy 5 5
6 Reset SSZ siłownik 6 Reset SSZ zawór pilotowy 6 6
7 Reset SSZ siłownik 7 Reset SSZ zawór pilotowy 7 7
8 Reset SSZ siłownik 8 Reset SSZ zawór pilotowy 8 8
9 Reset SSZ siłownik 9 Reset SSZ zawór pilotowy 9 9
10 Reset SSZ siłownik 10 Reset SSZ zawór pilotowy 10 10
11 Reset SSZ siłownik 11 Reset SSZ zawór pilotowy 11 11
12 Reset SSZ siłownik 12 Reset SSZ zawór pilotowy 12 12
13 Reset SSZ siłownik 13 Reset SSZ zawór pilotowy 13 13
14 Reset SSZ siłownik 14 Reset SSZ zawór pilotowy 14 14
15 Reset SSZ siłownik 15 Reset SSZ zawór pilotowy 15 15
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9.4.2.4 DS 133: rekord danych sterowania „Data ostatniej konserwacji siłownika” 
(odczyt/zapis)

Umożliwia wprowadzenie daty ostatniego przeglądu siłownika. Wpis ten ma jedynie charakter informacyjny 
i nie wywołuje żadnych funkcji (np. diagnostyki).

Format BCD
dd (dzień): 0 x 01– 0 x 32
mm (miesiąc): 0 x 01– 0 x 12 = styczeń– grudzień
rr (rok):  0 x 90– 0 x 99 = 1990– 1999, 0 x 00– 0 x 89 = 2000– 2089

Bajt Bit 7–0 Kanał
0 Data ostatniej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 0  dd w (dd.mm.rr)

01 Data ostatniej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 1  mm w (dd.mm.rr)
2 Data ostatniej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 2  rr w (dd.mm.rr)

3–5

3 bajt „Data ostatniej konserwacji siłownika” jak w przypadku kanału 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: rekord danych sterowania „Data kolejnej konserwacji siłownika” 
(odczyt/zapis)

Umożliwia wprowadzenie daty kolejnej konserwacji siłownika. Wpis ten ma jedynie charakter informacyjny 
i nie wywołuje żadnych funkcji (np. diagnostyki).

W celu uzyskania informacji o formacie BCD, zobacz „9.4.2.4”.

Bajt Bit 7–0 Kanał
0 Data kolejnej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 0  dd w (dd.mm.rr)

01 Data kolejnej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 1  mm w (dd.mm.rr)
2 Data kolejnej konserwacji siłownika (format BCD) bajt 2  rr w (dd.mm.rr)

3–5

3 bajt „Data kolejnej konserwacji siłownika” jak w przypadku kanału 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: rekord danych sterowania „Numer identyfikacyjny zaworów 
pilotowych” (odczyt/zapis)

Ten rekord danych oferuje możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego zastosowanego zaworu pilo-
towego. Przy wymianie lub konserwacji zaworu pilotowego numer identyfikacyjny jest szybko dostępny.

W przypadku projektowania PROFIBUS poprzez GSD, ten rekord danych sterowania nie jest 
dostępny.

Bajt Bit 7–0 Kanał
0 Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego bajt 0 (MSB)

0
1 Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego bajt 1
2 Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego bajt 2
3 Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego bajt 3 (LSB)

4–7

Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego 4 bajty (jak kanał 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



67

Projektowanie

Typ 8647

9.5 Używanie HSP pod SIMATIC STEP 7

9.5.1 Hardware Support Packages (HSP) dla SIMATIC STEP 7
Począwszy od SIMATIC STEP 7 V5.5 i TIA Portal V14, SP1, można następnie zainstalować HSP dla katalogu 
sprzętowego. HSP uzupełnia zdecentralizowany system peryferyjny Siemens SIMATIC ET 200SP o moduły 
AirLINE SP.

W zależności od zastosowanej wersji SIMATIC STEP 7 wymagane są różne wersje HSP. 

 • „HSP2105 dla SIMATIC STEP 7 V 5.x” jest odpowiedni dla SIMATIC STEP 7 V 5.5 lub nowszego. 

 • Dla SIMATIC STEP 7 TIA Portal wymagany jest „HSP0225”.

9.5.2 Instalacja HSP

Hardware Support Package można pobrać ze strony startowej firmy Bürkert: 
country.burkert.com.

 →Zapisać plik „hspXXXX.zip” w wybranym przez siebie katalogu i rozpakować go.

 →W SIMATIC STEP 7 wybrać w menu „Extras” polecenie „Support Packages” .

 → W następnym oknie dialogowym wybrać „Dodaj z systemu plików”, zaznaczyć „HSPXXXX…” 
i zainstalować.

Rys. 29:  Instalacja HSP

Po zakończeniu instalacji moduły systemu AirLINE SP znajdują się w katalogu sprzętowym.

http://country.burkert.com
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Rys. 30: Wybór ET 200SP z gałęzi „Zdecentralizowane peryferia”

Rys. 31: Wybrać moduły AirLINE SP z gałęzi „Pneumatyka” i przyporządkować je do gniazd stacji ET 200SP. 
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9.5.3 Zmiana parametrów w HSP
 → Po zaznaczeniu modułu wyświetlane są jego parametry, które można zmieniać.

Rys. 32: Zmiana parametrów modułu

9.5.3.1 Dane procesowe — elektroniczne moduły podstawowe

Podczas projektowania podstawowych modułów elektronicznych dla każdego modułu podstawowego 
dostępne są różne konfiguracje modułów. Struktura danych procesowych elektronicznych modułów podsta-
wowych zależy od wybranej konfiguracji modułów (patrz rozdział „9.3.3” na stronie 48 i poniższa tabela).

PF 
Position Feedback  
na wyświetlaczu

QI 
Value Status od  

Position Feedback*

PI 
Pressure Indicator**

Struktura danych pro-
cesowych zgodnie 
z tabelami 
rozdział „9.3.3”
ST

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

x PI

Tabela 4: Przyporządkowanie struktury danych procesowych elektronicznych modułów podstawowych do wybranej 
konfiguracji modułów

*) Dostępne tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja „Position Feedback in Display”
**) Aktywny („Naprzemiennie ze statusem zaworu” lub „Stale”)
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Rys. 33: Zmiana konfiguracji modułu

9.5.3.2 Moduły przyłączeniowe z czujnikiem ciśnienia (PSU-…-PS)

Nieprawidłowe wartości graniczne (np. „Dolna granica” wyższa niż „Górna granica”) są przechwytywane 
przez portal STEP 7/TIA.



71

Projektowanie

Typ 8647

9.6 Zastosowanie HUP w SIMATIC PCS7

Podczas konfiguracji za pomocą HUP automatycznie tworzone są wymagane moduły dla modułów 
bloku zaworowego. Moduły te zawierają wszystkie niezbędne dane i diagnozy.

9.6.1 Hardware Update Package (HUP) dla SIMATIC PCS7
Od wersji SIMATIC PCS7 V9.0, SP2 można następnie zainstalować HUP dla katalogu sprzętowego. HUP 
uzupełnia zdecentralizowany system peryferyjny Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA o moduły AirLINE SP.

9.6.2 Instalacja HUP

Pakiet aktualizacji urządzenia (Hardware Update Package) jest dostępny do pobrania na stronie star-
towej firmy Bürkert: 
country.burkert.com→8647 →Downloads: Software

 → Zamknąć PCS7.

 → Uruchomić plik „PCS7_HUP_Burkert_8647_for_ET200SP_SPHA.exe” i postępować zgodnie z instrukcją 
instalacji.

Rys. 34: HUP jest zainstalowany

Po zakończeniu instalacji moduły systemu AirLINE SP znajdują się w katalogu sprzętowym (filtr musi 
być ustawiony na „Standard”). Dalsze kroki odpowiadają tym, które wykonuje się przy użyciu HSP (patrz 
rozdział„9.5” na stronie 67).

http://country.burkert.com
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10 ROZRUCH

10.1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

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

 ► Przed rozruchem musi być zagwarantowane, że treść instrukcji obsługi jest znana personelowi 
obsługującemu i że jest ona całkowicie zrozumiała. 
 ► Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących użytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem.
 ► Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel specjalistyczny.

Niebezpieczeństwo urazów spowodowanych błędnym działaniem urządzenia.
Przed rozruchem należy zapewnić bezpieczne funkcjonowanie systemu poprzez przeprowadzenie testów. 
Pozwala to uniknąć zagrożenia dla osób lub urządzeń podczas pracy.

 ► Przed ostatecznym rozruchem urządzenia należy przeprowadzić kompletną kontrolę działania oraz 
niezbędne testy bezpieczeństwa.
 ► Uwzględnić w testach możliwe do przewidzenia błędy. 

Projektowanie musi zostać zakończone przed rozruchem systemu.

10.2 Rozruch elektryczny

OSTROŻNIE

Niezdefiniowane zachowanie zaworów.
Jeżeli napięcie zasilające jest zbyt niskie, zachowanie zaworów nie jest zdefiniowane. Może to prowadzić 
do niezamierzonych procesów w urządzeniu.

 ► Upewnić się, że napięcie zasilające jest powyżej dolnej granicy tolerancji (patrz„14.4 Dane elektryczne” 
na stronie 93). 

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi powierzchniami.
W przypadku dłuższego czasu włączenia zawory mogą stać się gorące. 

 ► Przed zdjęciem zaworów należy odczekać aż ostygną lub założyć rękawice ochronne odporne na 
wysoką temperaturę.

W przypadku stosowania wersji urządzeń z certyfikatem UL z zaworami 2 x 3/2-drogowymi typu 6524:
 ► W przypadku częstego przełączania przed ponownym włączeniem należy zachować przerwę trwającą 
co najmniej 100 ms.

Informacja zwrotna o wystarczającym napięciu zasilającym sygnalizowana jest na bloku zaworowym za 
pomocą diod LED PWR (moduły przyłączeniowe PSU-L … i wszystkie moduły PQ).  
Jeśli diagnostyka została aktywowana, wówczas poprzez SIMATIC ET 200SP/SP HA wysyłany jest komu-
nikat diagnostyczny.
Środki, które należy podjąć przed rozruchem elektrycznym

 → Sprawdzić przyłącza.

 → Sprawdzić napięcie zasilające.

 → Ustawić ręczne sterowanie zaworami w pozycji wyjściowej.
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Elektryczny rozruch wyspy zaworowej odpowiada rozruchu zdecentralizowanego systemu peryferyjnego 
Siemens SIMATIC ET 200SP/SP HA.

Wszystkie czynności niezbędne do rozruchu elektrycznego znajdują się w podręczniku systemowym 
Siemens „Zdecentralizowany system peryferyjny ET 200SP” lub „Zdecentralizowany system peryferyjny 
ET 200SP HA”.

Moduły z EVS

Jeżeli funkcje „wyłączone napięcie obciążenia” i „PROFIenergy” są aktywne w tym samym czasie, 
zaprogramowane przez użytkownika pozycje zaworu mogą nie zostać aktywowane.

Jeżeli wyjścia (zawory) zostały wyłączone przez EVS, jest to pokazywane na wyświetlaczu LCD. 
Dodatkowo wyświetlane są również dane wyjściowe wysyłane przez układ sterowniczy (cykliczna 
zmiana z „EVS aktywny” i „dane wyjściowe”).

10.3 Rozruch pneumatyczny

OSTROŻNIE

Zagrożenie hałasem.

W przypadku przełączania zaworów ciśnieniowych może wystąpić zwiększony hałas. 

 ► Odprowadzić powietrze wylotowe wężem.

 ► Podłączyć tłumik do przyłącza powietrza odlotowego.

 ► Nosić środki ochrony słuchu.

Środki, które należy podjąć przed rozruchem pneumatycznym

 → Sprawdzić przyłącza, napięcie i ciśnienie robocze.

 → Sprawdzić prawidłowe przyporządkowanie przyłączy 1 i 3/5. W żadnym wypadku nie mogą być one 
zamieniane.

 → W przypadku pracy elektrycznej należy ustawić ręczne sterowanie zaworami w pozycji wyjściowej.

Rozruch pneumatyczny

 → Nie przekraczać maksymalnych wartości danych roboczych (patrz tabliczka znamionowa).

 → Najpierw włączyć ciśnienie zasilania.

 → Następnie włączyć napięcie.

10.4 Indywidualny napis

Na każdym zespole zaworowym znajdują się kieszenie, które można wykorzystać do indywidualnego ozna-
kowania. Do tego celu można wykorzystać np. etykiety z kartonu/papieru (maks. 0,2 mm grubości).

Perforowane puste arkusze są dołączone do bloku zaworowego i są dostępne w biurze firmy Bürkert 
lub na stronie www.burkert.com.

Edytowalny szablon do oznaczania pustych arkuszy za pomocą komputera/drukarki można znaleźć 
na ostatniej stronie tej instrukcji.
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10.5 „PRONETA” i „SIMATIC Automation Tool”

Typ 8647 jest zawarty w narzędziach „PRONETA” i „SIMATIC Automation Tool” firmy Siemens, dzięki czemu 
ich funkcje mogą być również wykorzystane dla typu 8647 (np. podczas rozruchu).

Typ 8647 jest dostępny w programie PRONETA od wersji 2.5, w SIMATIC Automation Tool od 
wersji 3.1 SP2.
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11 OBSŁUGA

11.1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłową obsługą.

Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do obrażeń oraz uszkodzeń w systemie i jego otoczeniu. 

 ► Personel obsługujący musi znać i rozumieć treść niniejszej instrukcji obsługi.

 ► Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących użytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem.

 ► System może obsługiwać wyłącznie wystarczająco przeszkolony personel.

Sterowanie blokiem zaworowym odbywa się poprzez moduł interfejsu sterownika SIMATIC ET 200SP/SP HA.

Stany urządzeń są sygnalizowane za pomocą diod LED i wyświetlaczy LCD zespołów zaworowych. 
Szczegóły w rozdziałach „11.3” i „11.4”.

11.2 Ręczna obsługa zaworów

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia przez siłowniki.

Ręczna obsługa zaworów może spowodować niezamierzone ruchy lub niezamierzone warunki 
w urządzeniu.

 ► Upewnić się, że ruchy podłączonych siłowników nie spowodują obrażeń, szkód lub niepożądanych 
działań w instalacji.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi częściami urządzenia.

W przypadku dłuższego czasu włączenia zawory mogą stać się gorące. 

 ► Uruchamiać obsługę ręczną tylko za pomocą śrubokręta.

W zależności od typu zaworu, zawory mogą być obsługiwane ręcznie, np. podczas rozruchu lub prac 
serwisowych.

Nawet jeśli blok zaworowy nie jest zasilany elektrycznie, zawory mogą być obsługiwane ręcznie.

 → Nacisnąć przycisk obsługi ręcznej (dla funkcji naciskania) i przekręcić (dla funkcji zatrzaskiwania). 
W zależności od typu zaworu anuluje to lub ogranicza działanie elektryczne zaworu.

 → Po zakończeniu pracy przywrócić obsługę ręczną do pozycji wyjściowej.
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11.3 Wyświetlacz LED — moduły przyłączeniowe

Moduły przyłączeniowe z lewej strony posiadają wskaźnik LED „PWR OK” do wizualnej sygnalizacji stanu 
pracy. 

Jeżeli moduły przyłączeniowe wyposażone są w czujnik ciśnienia („PSU-…-PS”), posiadają one dodatkowe 
wskaźniki LED:

– dioda LED „DIAG” (czerwona/zielona) dla statusu modułu;

– dioda LED „Pressure” (czerwona/żółta/zielona) dla statusu ciśnienia (w zależności od sparametryzo-
wanych wartości granicznych).

PWR
OK

DIAG

Pressure - Error  Warn  Ok

Dioda LED „PWR OK”  
(tylko lewe moduły przyłączeniowe)

Rys. 35: Wskaźniki LED modułów połączeniowych

11.4 Wskaźnik LED elektronicznych modułów 
podstawowych

Elektroniczne moduły podstawowe (część zespołu zaworowego) posiadają 2 wyświetlacze LED:

– dioda LED „DIAG” (czerwona/zielona) dla statusu modułu;

– dioda LED „PWR” (zielona) dla napięcia obciążenia.
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11.5 Wyświetlacz LCD — elektroniczne moduły 
podstawowe

Elektroniczne moduły podstawowe (część zespołu zaworowego) są wyposażone w wyświetlacz LCD do 
wskazywania statusu. Wyświetlacz pokazuje graficznie pozycję przełączania i ewentualne stany błędów 
wyjść. W zależności od konfiguracji modułu mogą być wyświetlane dalsze informacje, np.

– pozycja siłownika przypisanego do danego wyjścia;

– wartość pomiarowa czujnika ciśnienia modułu przyłączeniowego (PSU-…-PS).

Wszelkie pojawiające się komunikaty (informacje, ostrzeżenia, błędy) pojawiają się jako tekst na 
wyświetlaczu LCD. Komunikat tekstowy jest wyświetlany cyklicznie na przemian z graficzną prezentacją 
stanu kanału.

Moduły elektroniczne z 8 pozycjami zaworu wyposażone są w 2 wyświetlacze LCD. Numeracja kanałów 
odbywa się wtedy na obu wyświetlaczach. 

Przykład:

Moduł Lewy wyświetlacz Prawy wyświetlacz

PQ8VS8 Kanał 0–3 Kanał 4–7
PQ16VS8 Kanał 0–7 Kanał 8–15

11.5.1 Wyświetlanie wartości ciśnienia
Wskazanie wartości ciśnienia jest przeznaczone głównie do użytku podczas rozruchu. 

W zależności od parametryzacji, na wyświetlaczu pojawia się informacja 

– na przemian z normalnym wyświetlaniem statusu (komunikaty tekstowe są ukrywane!);

– na stałe (wszystkie inne wskazania są ukrywane).

11.5.2 Priorytety

Priorytet Komunikat

1 Wartość ciśnienia*

Komunikaty o wyższym prio-
rytecie ukrywają komunikaty 
o niższym priorytecie.

2 PROFIenergy
3 Komunikat standardowy 

(jeżeli w toku jest kilka komunikatów, są one cyklicznie 
wyświetlane na przemian z komunikatami „EVS aktywny”, 
przerwanie przewodu, zwarcie, licznik cyklu przełączania 
itd.)

*)  W elektronicznych modułach podstawowych z 8 pozycjami zaworu, do wyświetlania wartości ciśnienia wymagany jest tylko 
1 wyświetlacz LCD.  
Komunikaty o niższym priorytecie są wyświetlane na drugim wyświetlaczu LCD.
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11.5.3 Widoki wyświetlacza

Widok wyświetlacza z 4 pozycjami (od lewej do prawej kanał 0–3 
lub kanał 4–7)

Widok wyświetlacza z 8 pozycjami (od lewej do prawej kanał 0–7 
lub kanał 8–15)

Zawór kanał 0 uruchomiony

Zawór kanał 0 uruchomiony,
komunikat zwrotny: „Pozycja górna (A) osiągnięta”

Zawór kanał 0 uruchomiony, 
komunikat zwrotny: „Pozycja dolna (B) osiągnięta”.

Pressure
1,0 bar/14,5 psi

Wyświetlanie wartości ciśnienia

Błąd informacji zwrotnej
Down 1

Komunikat 1

Komunikat 2

Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę: Kanał 1, 
Informacja zwrotna o 
błędzie — dolne położenie (B)

Przykład innych możliwych 
komunikatów:

Błąd informacji zwrotnej 
Up 1

Kanał 1, 
Informacja zwrotna o błędzie 
górne położenie (A)

Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę:

EVS active

Komunikat 1

Komunikat 2

Kanał 0 wysterowany,
EVS aktywne

Komunikat 1:  
Dane procesowe przesłane przez układ sterowniczy. Są one 
pokazywane na wyświetlaczu pomimo „EVS aktywny”. 
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Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę:

PROFIenergy
active

Komunikat 1

Komunikat 2

Kanał 0 wysterowany,
PROFIenergy active

Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę:

Komunikat 1

Komunikat 2

Pilot SCC Limit
Ch. 0

Konieczność przeprowadzenia 
konserwacji! 

Zawór pilotowy kanał 0: 
granica licznika cyklu 
przełączania osiągnięta

Przykład innych możliwych 
komunikatów:

Act. SCC Limit 
Ch. 1

Konieczność przeprowadzenia 
konserwacji!
Sterowany kanał 1 zaworu 
procesowego:
granica licznika cyklu 
przełączania osiągnięta

Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę:

Komunikat 1

Komunikat 2

Wire Break
Ch. 2

Przerwanie przewodu na kanale 2

Komunikat 1/komunikat 2 na zmianę:

Komunikat 1

Komunikat 2

Short Circuit
Ch. 2

Zwarcie na kanale 2
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11.6 Zachowanie diagnostyki

Zachowanie systemu przy zbyt niskim napięciu
Jeśli doprowadzone napięcie obciążenia spadnie poniżej podanej wartości granicznej (patrz rozdział 
„14.4 Dane elektryczne”), wówczas generowana jest diagnostyka „brak napięcia obciążenia”. Aby 
uniknąć niezdefiniowanych zachowań przełączania zaworów, zawory są wyłączane (logika modułu 
i wyświetlacz nadal pracują).

Elektroniczne moduły podstawowe: komunikaty dotyczące kanałów wyświetlane są na wyświetlaczu tylko 
wtedy, gdy odpowiedni kanał jest aktywny i moduł znajduje się w cyklicznej wymianie danych (= sparamet-
ryzowany i skonfigurowany).

 • Błędy „Przerwanie przewodu” i „Zwarcie” mogą być wykryte i zdiagnozowane tylko wtedy, gdy 
kanał jest kontrolowany.

 • W przypadku konfiguracji za pomocą GSD moduły przyłączeniowe bez czujnika ciśnienia  
(PSU-L/-M/-R i PSU-L-M/-M/-R-M) nie dostarczają danych diagnostycznych.

W zależności od zastosowanego systemu sterowania i programu konfiguracyjnego, dane diagnostyczne są 
wyprowadzane w postaci liczbowej lub tekstowej.

Jeżeli jeden moduł ma jednocześnie więcej niż 8 diagnostyk, to w niektórych sterownikach może się 
zdarzyć, że wpis diagnostyczny nie zostanie utworzony dla wszystkich diagnostyk. 

Możliwe są następujące rodzaje diagnostyki:

Nr diagnostyki. 
szesnastkowy 
(hex)      
dziesiętn. (dez)

Diagnostyka Przyczyna Środek zaradczy

0 x 09         (9) Błąd Błąd ogólny  
(np. uszkodzenie sprzętu)

Sprawdzić instalację, w razie 
potrzeby wymienić sprzęt

0 x 10       (16) Błąd parametryzacji Moduł nie został prawidłowo 
sparametryzowany; 
w przypadku modułów 
przyłączeniowych „PSU-…-PS” 
np. wartości granic ostrze-
gawczych / granic błędów 
nakładają się na siebie  

Sprawdzanie parametryzacji

0 x 11       (17) Brak napięcia 
zasilającego

Napięcie obciążenia zbyt niskie 
lub niedostępne

Sprawdzić napięcie obciążenia

0 x 1A       (26) Błąd zewnętrzny Może wystąpić w przypadku użycia modułu interfejsu PRO-
FIBUS. Zamiast specyficznej diagnostyki wyświetlana 
jest diagnostyka ogólna. 

Środek zaradczy: sprawdzić, czy występuje jeden z warunków 
błędu dla numeru diagnostyki od wartości 752.

0 x 1F       (31) Kanał/komponent 
chwilowo niedostępny

Aktualizacja oprogramowania 
sprzętowego aktywna lub 
anulowana.

W tym stanie moduł nie 
przetwarza żadnych danych 
procesowych. 

 • Poczekaj na aktualizację 
oprogramowania 
sprzętowego

 • Uruchom ponownie 
aktualizację oprogramowania 
sprzętowego
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Nr diagnostyki. 
szesnastkowy 
(hex)      
dziesiętn. (dez)

Diagnostyka Przyczyna Środek zaradczy

0 x 02F0 (752) Zawór pilotowy: 
granica licznika cyklu 
przełączania osiągnięta

Granica ostrzegawcza licznika 
cyklu przełączania zaworu pilo-
towego została osiągnięta

Wymienić zawór pilotowy, 
wyzerować licznik cyklu 
przełączania

0 x 02F1 (753) Siłownik: granica 
licznika cyklu 
przełączania osiągnięta

Granica ostrzegawcza licznika 
cyklu przełączania siłownika 
została osiągnięta

Konserwacja siłownika, 
reset licznika cyklu 
przełączania

0 x 02F2 (754) Brak napięcia na 
zaworze

EVS aktywny lub uszkodzone 
obwody EVS 
lub 
przepalony wewnętrzny bezpi-
ecznik modułu

W przypadku modułów EVS, 
sprawdzić obwody EVS 
lub 
wymienić moduł

0 x 02F3 (755) Zawór pilotowy: przer-
wanie przewodu*

Uszkodzony zawór lub błędny 
styk

Sprawdzić poprawność ins-
talacji 
zaworu pilotowego, 
w razie potrzeby wymienić 
zawór pilotowy**.

0 x 02F4 (756) Zawór pilotowy: 
zwarcie*

Uszkodzony zawór lub wadliwy 
styk; wyjście jest wyłączane do 
czasu usunięcia usterki.

0 x 02F5 (757) Wewnętrzny błąd 
modułu

Czujnik ciśnienia uszkodzony Wymiana modułu

0 x 02F6 (758) Przekroczenie wartości 
granicznej ciśnienia

Przekroczenie górnej wartości 
granicznej dla kontroli ciśnienia

Sprawdzić zasilanie 
ciśnieniowe lub ustawić 
wartość graniczną

0 x 02F7 (759) Ciśnienie poniżej 
wartości granicznej

Przekroczenie dolnej wartości 
granicznej dla kontroli ciśnienia

*)  W przypadku elektronicznych modułów podstawowych z EVS: diagnostyka dla zwarcia i przerwania przewodu pozostają aktywne, 
jeśli wystąpiła przed „Aktywacją EVS”. Zwarcia lub przerwy w przewodach występujące po „Aktywacji EVS” nie są przyczyną 
diagnostyki.

**)  Jeżeli EVS zostanie aktywowany podczas zwarcia, a następnie zawór zostanie wymieniony, diagnostyka zwarcia może być nadal 
w toku. W takim przypadku należy dezaktywować EVS, a następnie ponownie na krótko odciągnąć zawór.
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11.7 PROFIenergy
Dla treści zawartych w tym rozdziale („11.7 PROFIenergy”) obowiązuje: Copyright Bürkert Werke 
GmbH & Co. KG i Siemens Aktiengesellschaft

PROFIenergy jest obsługiwany tylko przez SIMATIC ET 200SP, ale nie przez SIMATIC ET 200SP HA.

PROFIenergy to funkcja oparta na PROFINET, która umożliwia wprowadzenie odbiorników w stan, w którym 
zapotrzebowanie na energię sterowanego systemu jest znacznie zmniejszone w sposób skoordynowany i cen-
tralnie sterowany podczas przerw w pracy. W PROFIenergy ten stan roboczy określany jest jako „Przerwa”.

Aktywacja stanu przerwy dla urządzeń PROFINET odbywa się poprzez specjalne polecenia w programie 
użytkowym PROFINET IO-Controller.

Elektroniczne moduły podstawowe („PQ…”) bloku zaworowego typu 8647 obsługują funkcję PROFIenergy.

11.7.1 Zachowanie „Przerwa” i układ sterowniczy „Przerwa”

11.7.1.1 Wskaźniki LED

PROFIenergy zasadniczo nie ma wpływu na wskaźniki LED, wyświetlacz LCD pokazuje „PROFIenergy active”. 

11.7.1.2 Zachowanie podczas wykrywania błędów

Błąd „Brak napięcia zasilającego L+” jest wykrywany, zgłaszany i kończy „Przerwę” niezależnie od przyjęcia 
stanu przerwy. Wszystkie kanały, których tryb przerwy ustawiony jest na „PE_MODE_PROCEED”, zgłaszają 
swój stan błędu jak w trybie produkcji.

Dla kanałów, które przechodzą na tryb przerwy inny niż „PE_MODE_PROCEED”, obowiązują następujące 
zasady:

 • Zgłaszane są błędy, które są niezależne od akceptacji „Przerwy”.

 • Jeśli podczas „Przerwy” możliwe jest wykrywanie błędów, to błędy te będą nadal zgłaszane.

 • Ukrywane są wszystkie komunikaty o błędach, które są spowodowane „Przerwą”.

Jeżeli podczas „Przerwy” nie jest możliwe wykrycie usterki, należy zastosować:

 • Dla błędów, które były już w oku przed „Przerwą”, stan pozostaje niezmieniony.

 • Błędy przychodzące i wychodzące są zgłaszane po zakończeniu „Przerwy”.

Przechodzenie do i z „Przerwy” może prowadzić do zgłoszenia błędu.

11.7.2 Parametryzacja
PROFIenergy jest parametryzowany za pomocą programu użytkownika poprzez rekord danych parametrów 
(wersja 2), indeks 3. Moduł interfejsu rozdziela parametry PROFIenergy do elektronicznych modułów 
bazowych („PQ…”).

Parametryzacja kolejnego zachowania pauzy jest możliwa bezpośrednio po rozpoczęciu poprzedniej „Przerwy”. 
Przyjęcie stanu żądanego dla następnej przerwy jest aktywowane przez ponowne polecenie „Start_Przerwa”.

Parametryzacja może być zapisywana dowolną ilość razy.

Moduł interfejsu sprawdza rozdzielenie parametrów do elektronicznych modułów podstawowych i zwraca 
wynik według wartości zwrotnej zadania zapisu. Jeśli wartość zwrotna jest ujemna, wówczas 1 lub więcej 
elektronicznych modułów podstawowych nie zaakceptowało rekordu danych parametrów. W tym przy-
padku elektroniczne moduły bazowe zachowują się po wydaniu polecenia „Start_Przerwa” zgodnie 
z ostatnią ważną parametryzacją PROFIenergy.
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W przypadku awarii elektronicznego modułu podstawowego lub awarii stacji, parametryzacja musi zostać 
powtórzona poprzez rekord danych parametrów.

SIMATIC ET 200SP umożliwia ustawienie zachowania 1 „Przerwa”. Jeżeli w kolejnej „Przerwie” wymagane 
jest inne zachowanie, to musi ono zostać ponownie sparametryzowane.

Reakcja (wyłączenie) elektronicznych modułów podstawowych na PROFIenergy jest związana 
z gniazdem, tzn. wszystkie kanały gniazda zachowują się odpowiednio.

11.7.3 Rekord danych parametrów
Rekord danych parametrów dla PROFIenergy definiuje, które z podstawowych modułów elektronicznych 
(wtyki) sterowane są za pomocą poleceń PROFIenergy.

11.7.4 Zakończenie „Przerwy”
Przerwa zostaje zakończona w następujących przypadkach:

 • Zanik napięcia zasilającego L+

 • Przeparametryzowanie elektronicznego modułu bazowego za pomocą DS 128

 • Komenda „Koniec_Przerwa”

 • Awaria kontrolera

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

 • Zatrzymanie stacji

 • Ponowne uruchomienie modułu interfejsu

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji o produkcie PROFIenergy w zbiorze 
podręczników dla SIMATIC ET 200SP:  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942.

11.8 Licznik cyklu przełączania

Dostęp do liczników cyklu przełączania (odczyt aktualnych stanów licznika, zerowanie stanów licznika) 
odbywa się poprzez komunikację acykliczną, patrz rozdział „9.4 Parametry modułów AirLINE SP”.

Ustawianie wartości dla granic ostrzegawczych: patrz „9 Projektowanie”.

Aktualne odczyty liczników są regularnie przechowywane w elektronicznych modułach bazowych. 

Przy częstym wyłączaniu napięcia roboczego może się zdarzyć, że poszczególne cykle łączeniowe 
nie zostaną zapisane w pamięci remanentnej i tym samym zapisana liczba cykli przełączeń jest nieco 
mniejsza niż liczba cykli przełączeń, które rzeczywiście miały miejsce.

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

12.1 Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zmiany ciśnienia.

Siłowniki mogą zmieniać swoje położenie pod wpływem zmian ciśnienia, co może prowadzić do obrażeń 
i szkód materialnych.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy zabezpieczyć siłowniki przed 
nieprawidłowym ustawieniem.

Ryzyko odniesienia obrażeń ze względu na wysokie ciśnienie.

Nagle ulatniające się medium robocze może znacznie przyspieszyć ruch części (węże, małe części itp.) 
i tym samym spowodować obrażenia i szkody materialne.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć ciśnienie. Odpowietrzyć lub 
opróżnić przewody.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem.

 ► Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych. (Wymiana zaworów jest dopuszczalna również pod 
napięciem).

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji i serwisowania.

 ► Prace instalacyjne i serwisowe może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wyszkolony i wykwalifiko-
wany personel.

 ► Prace instalacyjne i serwisowe przeprowadzać wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Niebezpieczeństwo urazów na skutek nieplanowanego włączenia i niekontrolowanego ponownego 
uruchomienia urządzenia.

 ► Zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym włączeniem.

 ► Upewnić się, że maszyna uruchamia się tylko w sposób kontrolowany.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi częściami urządzenia.

W przypadku dłuższego czasu włączenia zawory mogą stać się gorące. 

 ► Przed zdjęciem zaworów należy odczekać aż ostygną lub założyć rękawice ochronne odporne na 
wysoką temperaturę.
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12.2 Wymiana zaworu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zmiany ciśnienia.
Siłowniki mogą zmieniać swoje położenie pod wpływem zmian ciśnienia, co może prowadzić do obrażeń 
i szkód materialnych.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy zabezpieczyć siłowniki przed 
nieprawidłowym ustawieniem.

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wysokim ciśnieniem w ppneumatycznych modułach 
bazowych bez zamknięcia P.
Nagle ulatniające się medium robocze może znacznie przyspieszyć ruch części (węże, małe części itp.) 
i tym samym spowodować obrażenia i szkody materialne.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy wyłączyć ciśnienie. Odpowietrzyć lub 
opróżnić przewody.

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zmiany ciśnienia w ppneumatycznych modułach bazowych 
z zamknięciem P.
Podczas demontażu zaworu, tylko kanał P jest zamknięty. W ten sposób ciśnienie panujące na wylotach 
roboczych A lub B zostaje zredukowane. Podłączony siłownik również zostaje pozbawiony ciśnienia, co 
może wywołać ruch.

 ► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie należy zabezpieczyć siłowniki przed 
nieprawidłowym ustawieniem.

Zagrożenie z powodu odrywania się osadów lub odkręcania komponentów.
Przy odkręcaniu zaworu pod ciśnieniem przy zamknięciu P może dochodzić do odrywania się osadów lub 
odkręcania starych komponentów.

 ► Podczas wymiany zaworów należy używać odpowiednich okularów ochronnych.

UWAGA

Niebezpieczeństwo nieprawidłowe działania bloku zaworowego.
Zawory pojedyncze REV.1 i REV.2 nie są kompatybilne.

 ► Zawory pojedyncze REV.1 można wymienić tylko na zawory pojedyncze REV.1.
 ► Zawory pojedyncze REV.2 można wymienić tylko na zawory pojedyncze REV.2. 

Cechy charakterystyczne odróżniające zawory pojedyncze — patrz rozdział „5.5.3” na stronie 21.

Podstawowe moduły pneumatyczne z zamknięciem P
Jeżeli dany podstawowy moduł pneumatyczny jest wyposażony w zamknięcie P (oznaczony na 
module), zawór można wymienić również przy obecności ciśnienia zasilania. 
Podczas demontażu zaworu stosunkowo duża ilość powietrza jest początkowo wydmuchiwana 
na zewnątrz, aż do osiągnięcia wymaganej różnicy ciśnień. Automatyczne zamknięcie redukuje 
pozostałą nieszczelność do minimum, a pozostałe zawory bloku zaworowego mogą dalej pracować.
Nie zaleca się jednoczesnego demontażu kilku zaworów z podstawowego modułu pneumatycznego.

 → Odkręcić wkręty mocujące zawór za pomocą śrubokręta.

 → Wyciągnąć zawór z uszczelką kołnierzową z bloku zaworowego.

 → Założyć nowy zawór z prawidłowo założonymi uszczelkami kołnierzowymi na gniazdo zaworu.

 → Dokręcić wkręty mocujące na krzyż, przestrzegając momentu obrotowego dokręcania (patrz „Rys. 38”).
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Rys. 37: Dokręcanie śrub przy wymianie zaworu

12.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Zarówno moduły przyłączeniowe („PSU…”) jak i podstawowe moduły elektroniczne („PQ…”) oferują 
możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Pliki aktualizacji będą dostarczane, gdy będą dostępne na stronie: country.burkert.com

Aktualizacja może zostać przeprowadzona np. poprzez SIMATIC TIA Portal. Jeśli używany jest moduł inter-
fejsu ze zintegrowanym CPU, aktualizacja może być również przeprowadzona za pomocą karty SD. 

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest przeprowadzana za pośrednictwem serwera 
internetowego CPU, w pewnych okolicznościach może pojawić się komunikat ostrzegawczy 
dotyczący nazwy pliku aktualizacji. Ten komunikat ostrzegawczy można zignorować.

Więcej informacji na temat przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego w systemach 
ET 200SP można znaleźć w instrukcji obsługi systemu 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 USUWANIE USTERKI

13.1 Zachowanie zaworów

Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Zawory nie 
przełączają się

 • Brak lub zbyt niskie napięcie 
obciążenia

 → Sprawdzić podłączenie elektryczne
 → Zapewnić prawidłowe napięcie obciążenia

 • Obsługa ręczna zaworów nie znajduje 
się w pozycji neutralnej

 → Ustawić obsługę ręczną w pozycji neutralnej

 • Zasilanie ciśnieniowe 
niewystarczające lub niedostępne

 → Zasilanie ciśnieniowe powinno mieć 
możliwie dużą objętość (również dla 
urządzeń poprzedzających, takich jak regu-
latory ciśnienia, urządzenia do konserwacji, 
zawory otwierania/zamykania itp.)
 → W przypadku zaworów bez sterowania 
powietrzem dodatkowym należy zapewnić 
minimalne ciśnienie robocze 2,5 bara

 • Błędne planowanie  → Skonfigurować system zgodnie ze strukturą 
sprzętową

 • Kanał niedopuszczony do użytku  → Zmiana ustawień parametrów
 • Urządzenie wysyła wartości 
zastępcze

 → Usunąć przyczynę podania wartości 
zastępczej (np. przerwa w komunikacji lub 
aktywacja PROFIenergy).

 • przy zaworach z drugim Przyłącze do 
funkcji wyłączania: obwód zaworu 
przerwany

 → Kontrola okablowania

 • Przerwane zasilanie napięciem 
obciążenia na przyłączu EVS (tylko 
moduły z przyłączem EVS)

 → Kontrola okablowania i przyłącza EVS

 • Zadziałał wewnętrzny bezpiecznik 
modułu lub inne uszkodzenie modułu

 → Wymienić moduł elektroniczny (prosimy 
o kontakt z serwisem Bürkert)

Zawory przełączają 
się z opóźnieniem 
lub przedmuchują 
przyłącza 
odprowadzające

 • Zasilanie ciśnieniowe 
niewystarczające lub niedostępne

 → Zasilanie ciśnieniowe powinno mieć 
możliwie dużą objętość (również dla 
urządzeń poprzedzających, takich jak regu-
latory ciśnienia, urządzenia do konserwacji, 
zawory otwierania/zamykania itp.)
 → W przypadku zaworów bez sterowania 
powietrzem dodatkowym należy zapewnić 
minimalne ciśnienie robocze 2,5 bara

 • Zawory nie są w pozycji wyjściowej (bez 
zasilania) podczas przyrostu ciśnienia

 → Przed przełączeniem zaworów należy 
zastosować ciśnienie w bloku zaworowym

 • Niedostateczne odpowietrzanie 
kanałów powietrza wylotowego 
z powodu zbyt małych lub zabrud-
zonych tłumików (ciśnienia zwrotne)

 → Stosować odpowiednio zwymiarowane 
tłumiki lub naczynia rozprężne
 → Wyczyścić zabrudzone tłumiki

 • Zanieczyszczenia lub ciała obce 
w zaworze pilotowym

 → Wymienić zawór
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13.2 Zachowanie modułu

13.2.1 Wyświetlacz LED PSU-L-…-moduły przyłączeniowe 

Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy

LED PWR OK wył.  • Brak lub zbyt niskie napięcie 
obciążenia (patrz rozdział „14 Dane 
techniczne”

 → Sprawdzić podłączenie elektryczne

 → Zapewnić prawidłowe napięcie 
obciążenia

 • Zadziałał wewnętrzny bezpiecznik 
modułu lub inne uszkodzenie modułu

 → Wymienić moduł przyłączeniowy 
(prosimy o kontakt z serwisem Bürkert)

13.2.2 Wyświetlacz LED — moduły PQ i moduły przyłączeniowe 
PSU-…-PS

Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy
LED DIAG wył.  • Zasilanie magistrali tylnej ściany 

ET 200SP/SP HA nie jest OK
 → Kontrola napięcia roboczego modułu 
interfejsu

 → Sprawdzić prawidłowe ustawienie 
modułów ET 200SP/SP HA i bloku 
zaworowego

Dioda LED DIAG 
miga na zielono

 • Moduł nie jest gotowy do pracy 
(niesparametryzowany)

 → Przeprowadzenie prawidłowej para-
metryzacji za pomocą narzędzia do 
projektowania

Dioda LED DIAG 
miga na czerwono

 • Moduł jest parametryzowany, 
następuje diagnostyka modułu

 → Usuwanie przyczyny diagnostyki

LED PWR wył.  
(tylko moduły PQ)

 • Brak lub zbyt niskie napięcie 
obciążenia

 → Sprawdzić podłączenie elektryczne

 → Zapewnić prawidłowe napięcie 
obciążenia

 • Zadziałał wewnętrzny bezpiecznik 
modułu lub inne uszkodzenie modułu

 → Wymienić moduł elektroniczny (prosimy 
o kontakt z serwisem Bürkert)

 • Przerwane zasilanie napięciem 
obciążenia na przyłączu EVS (tylko 
moduły z przyłączem EVS)

 → Kontrola przewodów przyłącza EVS

Dioda LED 
„Pressure” świeci 
na pomarańczowo 
(„Ostrzeżenie”, 
tylko moduły 
przyłączeniowe 
PSU-…-PS)

 • Przekroczenie sparametryzowanej 
dolnej granicy ostrzegawczej

 → Zwiększyć ciśnienie
lub

 → Ustawianie dolnej granicy 
ostrzegawczej

 • Przekroczenie sparametryzowanej 
górnej granicy ostrzegawczej

 → Zredukować ciśnienie
lub

 → Ustawianie wyższej granicy 
ostrzegawczej

Dioda LED 
„Pressure” 
świeci się na 
czerwono („Error”, 
tylko moduły 
przyłączeniowe 
PSU-…-PS)

 • Przekroczenie sparametryzowanej 
dolnej granicy błędu

 → Zwiększyć ciśnienie
lub

 → Ustawianie niższej granicy błędu
 • Przekroczenie sparametryzowanej 
górnej granicy błędu

 → Zredukować ciśnienie
lub

 → Ustawianie wyższego limitu 
ostrzegawczego
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13.3 Wyświetlacz LCD modułów PQ

W rozdziale „Wyświetlacz LCD — elektroniczne moduły podstawowe” na stronie 77 przedstawiono 
przegląd możliwych zawartości wyświetlacza.

Komunikat Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Brak komunikatu,  
wyłączony wyświetlacz 
LCD

 • Brak lub zbyt niskie napięcie 
obciążenia

 → Sprawdzić podłączenie elektryczne

 → Zapewnić prawidłowe napięcie 
obciążenia

 • Przerwa w zasilaniu podczas aktuali-
zacji oprogramowania sprzętowego

 → Ponownie przeprowadzić 
aktualizację oprogramowania 
sprzętowego

EVS active  • Przerwane zasilanie napięciem 
obciążenia na przyłączu EVS (tylko 
moduły z przyłączem EVS)

 → Kontrola przewodów przyłącza EVS

 • Zadziałał wewnętrzny bezpie-
cznik modułu (może wystąpić tylko 
w skrajnych przypadkach) lub 
nastąpiło inne uszkodzenie modułu

 → Wymienić moduł elektroniczny 
(prosimy o kontakt z serwisem 
Bürkert)

Feedback Err Down x
lub
Feedback Err Up x

 • Błąd na dolnym lub górnym sygnali-
zatorze położenia do kanału x

 → Usuwanie usterki sygnalizatora 
położenia

 • Moduły wejściowe nie dostarczają 
wartości QI*

 → Użyć modułu wejściowego 
z obsługą QI (lub ustawić QI na 1 
dla odpowiedniego kanału, jeśli 
czujnik nie zapewnia QI, ale QI 
ma być używane, ponieważ inne 
czujniki zapewniają QI)

lub
 → Konfiguracja modułu PQ bez QI

Pilot SCC Limit Ch. x
lub
Act. SCC Limit Ch. x

 • Przekroczona granica ostrzegawcza 
licznika cyklu przełączania zaworu 
pilotowego lub siłownika

 → Wymienić zawór pilotowy lub 
poddać konserwacji siłownik 
i zresetować licznik cyklu 
przełączania

lub
 → Wyłączyć licznik cyklu przełączania

lub
 → Zwiększyć granice ostrzegawcze 
licznika cyklu przełączania

Short Circuit Ch. x  • Zwarcie na kanale wyjściowym x 
(uszkodzony zawór lub połączenie 
wtykowe)

 → Sprawdzić połączenie wtykowe

 → Wymiana zaworu

Wire Break Ch. x  • Przerwanie przewodu na wyjściu 
kanału x (uszkodzenie zaworu lub 
połączenia wtykowego)

 → Sprawdzić połączenie wtykowe

 → Wymiana zaworu

Wyświetlacz pokazuje 
ciągle Pressure …

 • Moduł został skonfigurowany 
z ciągłym wskaźnikiem ciśnienia

 → Zmiana konfiguracji modułu 
(wskaźnik ciśnienia na przemian 
z pozycją przełączania wyjść lub 
dezaktywacja wskaźnika ciśnienia)
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Komunikat Możliwa przyczyna Środek zaradczy

… Limit SCC …,

Short Circuit … lub 

Wire Break …

jednak brak komu-
nikatu diagnosty-
cznego na układzie 
sterowniczym

 • Diagnostyka danego kanału nie 
została aktywowana podczas 
projektowania

 → Aktywacja diagnostyki danego 
kanału

 • Kanał nieaktywny podczas 
projektowania

 → Aktywacja kanału

*)  QI = Quality Information (status wartości). Moduły wejściowe, które monitorują stan podłączonego sygnalizatora położenia (np. pętli 
prądowej) mogą podawać status wartości. Może to zostać przedstawione na wyświetlaczu modułów PQ.
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14 DANE TECHNICZNE

14.1 Warunki eksploatacji

OSTRZEŻENIE 

Awaria działania w przypadku zastosowania na zewnątrz.
Ekstremalne temperatury zewnętrzne, kondensacja lub promieniowanie UV mogą zakłócić działanie 
systemu lub trwale uszkodzić urządzenie.

 ► Nie należy używać systemu na zewnątrz. 
 ► Unikać źródeł ciepła, które mogą prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatury.

UWAGA

Dopuszczalne warunki eksploatacji dla Siemens SIMATIC ET 200SP mogą odbiegać od podanych poniżej 
wartości, np. w zależności od pozycji montażowej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do 
zakłóceń działania lub uszkodzeń, np. na skutek nagromadzenia ciepła.

 ► Przestrzegać dopuszczalnych warunków eksploatacji podanych w podręczniku systemowym urządzenia 
peryferyjnego.

SIMATIC ET 200SP
Instrukcja obsługi systemu: 
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
Instrukcja obsługi systemu: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109761547

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

Instalacja całego systemu musi zostać przeprowadzona w odpowiedniej szafie sterowniczej lub obudowie. 
Wymagania stawiane szafie sterowniczej odpowiadają wymaganiom stawianym zdecentralizowanemu sys-
temowi peryferyjnemu „SIMATIC ET 200SP”. „SIMATIC ET 200SP HA” firmy Siemens, co najmniej o stopniu 
ochrony IP54.

Rodzaj warunków Dopuszczalny zakres

Temperatura otoczenia od 0 do +55°C 

Bloki zaworowe z zaworami typu 0460: od 0 do +50°C

Wilgotność powietrza 75% średnio, 85% sporadycznie, kondensacja niedopuszczalna

Ciśnienie powietrza 80 kPa do 106 kPa 
(W przypadku stosowania na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m. 
zasilanie elektryczne musi być dostarczane przez zasilacz sieciowy 
SELV/PELV, który jest dopuszczony do stosowania na tej wysokości).

Media Neutralne media gazowe, naolejone lub nienaolejone 
Wielkość cząstek maks. 5 µm

Wysokość użytkowa Dopuszczone przez UL wersje ograniczone do maks. 2000 m powyżej 
wartości nominalnej (NN)

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 Ogólne dane techniczne

Wymiary maks. 858 mm x 142 mm x 78 mm 
(w zależności od wersji rozbudowy, wariantów zaworów, wari-
antów modułów)

Waga maks. 10 kg (w zależności od rozbudowy)
Obudowa z tworzywa PA, PC (zawory: PA/PPS/Al)
Uszczelka tworzywa NBR

Stopień ochrony (zgodnie 
z EN 60529) — zostało to sprawdzone 
przez Bürkert, nieoceniane przez UL

IP20

IP65 w zamkniętych szafach sterowniczych

UL Type-Rating 
(według UL 50/50E)

4X w połączeniu z AirLINE Quick (patrz rozdział „7.4” na 
stronie 30) w zamkniętych szafach sterowniczych

Klasa ochronności: 
(zgodnie z DIN EN 61140, VDE 0140)

3
Instalacja na szynie standardowej z wymaganym uziemieniem 
funkcyjnym FE

14.3 Dane pneumatyczne

Medium sterujące Suche sprężone powietrze naolejone lub nienaolejone, gazy 
obojętne

Jakość sprężonego powietrza ISO 8573-1: 2010, kategoria 7.4.4*
Zakres temperatury medium od -10 do +50°C (przy zastosowaniu zaworów typu 0460: od 

+5 do +50°C)
Zakres ciśnienia Podciśnienie do 10 bar (przy zastosowaniu zaworów 

typu 0460: od 2 do 7 bar)
Przepust powietrza (wartość QNn, dalsze szczegóły patrz karta charakterystyki)

Zawory monostabilne  
(typ 6524 i typ 6525)

300 l/min (przy zastosowaniu podstawowych modułów pneu-
matycznych z zamknięciem P / funkcją HotSwap natężenie 
przepływu zmniejsza się: 
REV.1 redukcja natężenia przepływu nawet o 50% 
REV.2 redukcja natężenia przepływu o ok. 20%)

Zawory impulsowe (typ 0460) 200 l/min
Złącza

Sprężone powietrze zasilające 
i wylotowe

Gwint G 1/4” (inne połączenia możliwe przez adapter)

Sterowanie powietrzem dodatkowym 
lub pilotowe powietrze wylotowe

M5

Przyłącza robocze Złącze wtykoweD6 lub D1/4"
Czujnik ciśnienia (moduły przyłączeniowe PSU-…-PS)

Zakres pomiarowy 0–10 bar (relatywnie do otoczenia)
Odporność na nadciśnienie 14 bar (przy wyższych ciśnieniach nieodwracalne pogorszenie 

dokładności pomiaru)
Dokładność 0,2 bar
Wskaźnik pomiaru > 10/sekunda
Filtrowanie Filtr medianowy (dodatkowe filtrowanie wartości mierzonej 

na układzie sterowniczym zalecane w przypadku silnie 
zmieniającego się zużycia mediów)

*)  Aby uniknąć zamrażania rozprężającego się powietrza sprężonego, jego ciśnienie punktu rosy musi być o przynajmniej 10 K niższe 
od temperatury medium.
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14.4 Dane elektryczne

Złącza

Komunikacja Moduły stykają się automatycznie po podłączeniu z magistralą tylnej 
ściany systemu peryferyjnego SIMATIC ET 200SP/SP HA.

Napięcie obciążenia Moduły automatycznie stykają się z szyną zasilania systemu peryfe-
ryjnego SIMATIC ET 200SP, gdy są ustawione w jednej linii.  
Wskazówka! Szyna zasilająca nie jest dalej prowadzona na prawym 
interfejsie. Jeżeli po prawej stronie bloku zaworowego zostaną dodane 
kolejne moduły funkcyjne systemu peryferyjnego SIMATIC ET 200SP 
(niedozwolone w połączeniu z SIMATIC ET 200SP HA), należy 
ponownie podać dla nich napięcie obciążenia.

Przyłącze EVS (opcjonalnie) Zacisk śrubowy wtykowy, 2-biegunowy, do przewodów 
o przekroju żyły od 0,14 do 1,5 mm2 (odpowiadający AWG 28–16)

Napięcie zasilające

Magistrala tylnej ściany Centralne zasilanie poprzez moduł interfejsu SIMATIC ET 200SP/SP 
HA.

Strona obciążenia (zawory) 24 V  ±10% SELV/PELV, tętnienie szczątkowe maks. 2,4 Vss**

Pobór prądu (strona 
obciążenia)

w zależności od rozbudowy systemu, maks. 3 A (patrz także rozdział 
„14.4.1”)

Pobór mocy — blok zaworowy w zależności od rozbudowy systemu, maks. 80 W

Pobór mocy  
zawory typu 6524 i  
typu 6525

0,8 W

(typ 6524, zawór 2 x 3/2-drogowy: 2 x 0,8 W)

Pobór mocy  
zawór typu 0460

0,4 W

Bezpieczniki (po stronie 
obciążenia)

Wszystkie wyjścia zaworów są zabezpieczone przed zwarciem za 
pomocą bezpieczników samoczynnie resetujących się. 

Po usunięciu zwarcia może upłynąć kilka sekund, zanim bezpiecznik 
się zresetuje.

Dodatkowo każdy podstawowy moduł elektroniczny oraz lewy moduł 
przyłączeniowy wyposażony jest w bezpiecznik (nie samoresetujący).

**) Wersje zatwierdzone przez UL muszą być dostarczane w jeden z następujących sposobów:
 a. „Limited Energy Circuit” (LEC), zgodnie z UL/IEC 61010-1
 b. „Limited Power Source” (LPS), zgodnie z UL/IEC 60950
 c. SELV/PELV z dopuszczonym przez UL zabezpieczeniem nadprądowym, zaprojektowane zgodnie z UL/IEC 61010-1, tabela 18
 d. Zasilacz sieciowy NEC klasy 2
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14.4.1 Maksymalny pobór prądu
Maksymalny pobór prądu przez system można obliczyć na podstawie poniższej tabeli. W tym celu należy 
pomnożyć wartości maksymalnego poboru prądu przez liczbę wersji modułów zainstalowanych w bloku 
zaworowym i zsumować je.

Maksymalny pobór prądu występuje tylko wtedy, gdy zawory są włączone.

Pobór prądu (od napięcia obciążenia) modułów przyłączeniowych i podstawowych modułów 
elektronicznych

Oznaczenie
Numer 

identyfika-
cyjny

Pobór prądu [mA]
Liczba modułów Prąd [mA]

min. maks.

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

Maks. system poboru 
prądu:

Tabela 5: Pobór prądu przez moduły przyłączeniowe i podstawowe moduły elektroniczne
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14.5 Umiejscowienie i opis tabliczek znamionowych

14.5.1 Tabliczki znamionowe bloku zaworowego

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y
D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W18MS88888888

Var. Code: XXXX, XXYY
24V           +/-10%

Process Control Equipment E238179
Pmax 8 bar

Napięcie zasilające, typ prądu

Kod wewnętrzny

Ciśnienie robocze

Typ urządzenia
Oznaczenie wersji

Numer seryjny

Kod 
producenta

Order number

Rys. 38: Umiejscowienie i opis tabliczki znamionowej bloku zaworowego (przykład REV.2) 

14.5.2 Tabliczka znamionowa zaworu

G
er

m
an

y

6524 C
2,5—10bar
24VBA0,8W
    W1XAW
00123456

Typ urządzenia

Mechanizm działania

Dopuszczalny zakres ciśnienia

Order number

Napięcie (±10%), moc

Kod producenta

Rys. 39: Umiejscowienie i opis tabliczki znamionowej zaworu (przykład typ 6524) 
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Rysunki wymiarowe

Typ 8647

15 RYSUNKI WYMIAROWE
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Wariant z EVS
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Akcesoria, części zamienne

Typ 8647

16 AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE

OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń i powstania szkód materialnych w wyniku użycia niewłaściwych części.

Niewłaściwe akcesoria i nieodpowiednie części zamienne mogą spowodować obrażenia ciała i uszkod-
zenie urządzenia oraz jego otoczenia

 ► Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria oraz oryginalne części firmy Bürkert. 

Poz. Oznaczenie Spis treści Numer 
zamówienia

1 Zawory elektromagnetyczne typu 6524, 6525, 0460 
(REV.1/REV.2 patrz „5.2 Wskazówki dotyczące 
kompatybilności i wersji” na stronie 14)

patrz karta 
charakterystyki

2 Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnety-
cznych 6524/6525 (REV.1)

1 płyta 
przykrywająca

650373

Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnety-
cznych 6524/6525 (REV.2)

661092

Płyta przykrywająca w przypadku zaworów elektromagnety-
cznych typu 6524 2 x zawór 3/2-drogowy

661092
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Akcesoria, części zamienne

Typ 8647

Poz. Oznaczenie Spis treści Numer 
zamówienia

3 Zestawy uszczelek profilowych do zaworów elektromagnetycznych
Typ 6524 2 x 3/2-drogowy 12 uszczelek 2001 6305
Typ 6525 REV.1 12 uszczelek 2002 4334
Typ 6525 REV.2 12 uszczelek 2001 6305
Typ 6524 3/2-drogowy REV.1 12 uszczelek 2002 4333
Typ 6524 3/2-drogowy REV.2 12 uszczelek 2002 4336
typ 0460 12 uszczelek 2002 4330

4 Zestaw uszczelek do modułu 12 uszczelek 2002 4339
5 Moduły przyłączeniowe na zamówienie
6 Zaworowe zespoły modułowe na zamówienie
7 Zestaw obudowy interfejsu, lewa 1 zestaw 2002 9826
8 Zestaw złączy wtykowych do węża Ø 6 mm z mosiądzu 8 złączy wty-

kowych do węża
2002 4340

8 Zestaw złączy wtykowych do węża Ø 6 mm VA 8 złączy wty-
kowych do węża

2002 4341

Obszerny asortyment ogólnych akcesoriów pneumatycznych oraz urządzeń do konserwacji można znaleźć 
pod adresem: country.burkert.com

http://country.burkert.com
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Opakowanie, transport, magazynowanie

Typ 8647

17 OPAKOWANIE, TRANSPORT, 
MAGAZYNOWANIE

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek nieprawidłowego zachowania podczas transportu.

 ► Transport może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.

Podczas transportu lub prac instalacyjnych ciężkie urządzenie może spaść i być przyczyną obrażeń.

 ► Ciężkie urządzenia należy transportować, montować i demontować z pomocą drugiej osoby i przy 
użyciu odpowiednich narzędzi.

UWAGA

Uszkodzenia transportowe.

Niewystarczająco zabezpieczone urządzenia mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu.

 ► Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym przed wodą i zanieczyszczeniami w odpor-
nym na wstrząsy opakowaniu. 

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

 ► Interfejsy elektryczne i przyłącza pneumatyczne należy chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem za 
pomocą nasadek ochronnych.  

Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

 ► Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu pozbawionym pyłu i kurzu.

 ► Temperatura przechowywania: od -20 do +60°C.

18 EKOLOGICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW 

 ► Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów i ochrony 
środowiska naturalnego.

 ► Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy zbierać oddzielnie i utylizować w odpowiedni 
sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  country.burkert.com.

http://country.burkert.com
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Słowniczek

Typ 8647

19 SŁOWNICZEK

Plik GSD/GSDML Plik głównych danych urządzenia

Plik GSD/GSDML zawiera informacje specyficzne dla danego urządzenia, które 
są niezbędne do eksploatacji urządzenia poprzez PROFIBUS lub PROFINET.

HSP Hardware Support Package

Dzięki pakietowi Hardware Support Package możliwe jest wygodniejsze 
połączenie komunikacyjne urządzeń PROFIBUS i PROFINET z urządzeniem 
nadrzędnym.

Zastosowanie jest ograniczone do planowania projektu za pomocą Siemens 
STEP 7.

HUP Hardware Update Package

Dzięki pakietowi Hardware Update Package możliwe jest wygodniejsze 
połączenie komunikacyjne urządzeń PROFIBUS i PROFINET z urządzeniem 
nadrzędnym.

Zastosowanie jest ograniczone do planowania projektu za pomocą Siemens 
PCS7
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