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1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi opisuje cały cykl użytkowania urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w taki sposób,
aby była ona łatwo dostępna dla każdego użytkownika i dla każdego nowego właściciela urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa!
Nieprzestrzeganie tych informacji może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
• Instrukcję obsługi należy przeczytać i zrozumieć 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.

WSKAZÓWKA!
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 obsługi lub innej dokumentacji.

→ oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
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2.

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia AirLINE Ex należy liczyć się z zagrożeniami dla
ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.
• Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (dokładna
klasyfikacja znajduje się w świadectwach badań typu w załączniku). Może być stosowane do sterowania
urządzeniami z pneumatycznym układem sterowniczym.
• Nie używać urządzenia na zewnątrz bez ochrony.
• Podczas użytkowania stosować się do danych, instrukcji eksploatacyjnych oraz warunków użytkowania
określonych i dozwolonych w dokumentach umowy i instrukcji obsługi. Zostały one opisane w rozdziale
„Opis systemu AirLINE Ex” oraz „Dane techniczne”.
• Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę Bürkert urządzeniami i komponentami obcych producentów.
• Warunkiem bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji są: prawidłowy transport, prawidłowe przechowywanie i instalacja oraz staranna obsługa i serwisowanie.
• Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.

Ograniczenia

Przy instalacji i stosowaniu systemu/urządzenia należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń.

2.1.1.

Dopuszczenia Ex

Dopuszczenie EX jest ważne tylko w przypadku, kiedy dopuszczone przez firmę Bürkert moduły i komponenty są używane w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
Moduły elektroniczne wolno stosować wyłącznie w połączeniu z typami zaworów pneumatycznych dopuszczonych przez firmę Bürkert, w przeciwnym wypadku dopuszczenie Ex traci swoją ważność!
Dopuszczenie Ex traci swoją ważność również w przypadku dokonywania niedozwolonych zmian w systemie,
modułach lub komponentach.
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3.

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa nie uwzględniają:
• przypadków i zdarzeń, jakie mogą pojawić się w trakcie instalacji, eksploatacji i konserwacji urządzeń;
• miejscowych przepisów bezpieczeństwa, za których przestrzeganie, również w odniesieniu do personelu
montażowego, odpowiedzialny jest użytkownik.

Zagrożenie ze strony wysokiego ciśnienia!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem!
• Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym
włączeniem.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów dot.
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!
(Wymiana modułów elektronicznych i zaworów jest dozwolona również pod napięciem.)
Ryzyko poparzenia/pożaru w trybie pracy ciągłej z powodu gorącej powierzchni urządzenia!
• Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i mediów oraz nie dotykać go niezabezpieczonymi
rękami.
Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:
• Do przyłącza mediów systemu nie wpuszczać żadnych agresywnych lub palnych mediów.
• Nie wolno doprowadzać cieczy do przyłączy mediów.
• W przypadku zastosowań z podciśnieniem należy upewnić się, że do systemu AirLINE Ex nie są zasysane
żadne substancje łatwopalne lub wybuchowe.
• Nie obciążać obudowy mechanicznie (np. poprzez odkładanie na nią przedmiotów lub używanie jej jako
stopnia).
• Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych obudowy.
• Uważać na możliwość nieplanowego uruchomienia maszyny.
• Prace instalacyjne i serwisowe może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel z użyciem odpowiednich narzędzi.
• Po przerwaniu zasilania elektrycznego lub pneumatycznego należy zagwarantować zdefiniowany lub
kontrolowany ponowny rozruch procesu.
• Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w sprawnym technicznie stanie i pod warunkiem przestrzegania
instrukcji obsługi.
• Podczas planowania użycia i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad
techniki.
8

polski

Typ 8650
Informacje ogólne
Wskazówki bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA!
System może być zasilany wyłącznie prądem stałym!
Aby uniknąć uszkodzenia systemu, do jego zasilania energią elektryczną należy używać wyłącznie prądu
stałego.
Unikać spadku ciśnienia!
Aby uniknąć spadku ciśnienia, należy maksymalnie zwiększyć zasilanie ciśnieniowe w systemie.
Części/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 wypadku może dojść do ich natychmiastowego zniszczenia lub uszkodzenia po rozruchu.
• Przestrzegać wymagań zgodnych z EN 61340-5-1, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie
możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego rozładowania elektrostatycznego!
• Należy również pamiętać o niedotykaniu elektronicznych części przy podłączonym napięciu zasilającym!
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4.

INFORMACJE OGÓLNE

4.1.

Adres kontaktowy

Polska
Burkert Austria GmbH
Oddział w Polsce
Branch-Office of Austria
Ul. Czarodzieja 16
3-116 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 instrukcji obsługi.
Poza tym w Internecie pod następującym adresem:
www.burkert.com

4.2.

Gwarancja

Warunkiem gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie systemu AirLINE Ex typu 8650 oraz przestrzeganie określonych warunków użytkowania.

4.3.

Certyfikaty

Znak homologacji umieszczony na tabliczkach znamionowych Bürkert odnosi się do produktów Bürkert.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczeń znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji obsługi.

4.4.

Informacje w Internecie

Instrukcje obsługi i dane do typu 8650 są dostępne w Internecie pod adresem:
https://country.burkert.com/

4.5.

Typ 8650

Znak towarowy

Wymienione marki są znakami towarowymi odpowiednich firm/stowarzyszeń/organizacji.
ET 200iSP		
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1.

OGÓLNY OPIS

1.1.

Opis produktu

AirLINE Ex typu 8650 (zwany dalej AirLINE Ex) jest elektrycznym i pneumatycznym systemem automatyzacji
o stopniu ochrony IP30, przeznaczonym do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
W połączeniu z modułami systemu Siemens SIMATIC ET 200iSP dostępny jest zintegrowany system komponentów elektronicznych i pneumatycznych. Umożliwia on łączenie ze sobą modułów pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych o różnej funkcjonalności, stosując się do prostych zasad. Komponenty łączone są
ze sobą za pomocą śrub lub zatrzasków. Wykonywane są zarówno połączenia elektryczne jak i pneumatyczne.
Zawory pilotowe zintegrowane w modułach pneumatycznych umożliwiają sterowanie szeroką gamą siłowników
pneumatycznych w polu, takich jak zawory procesowe lub siłowniki pneumatyczne.

Ilustracja 1:

Widok kompletnego systemu
(Siemens SIMATIC ET 200iSP
i Bürkert AirLINE Ex)
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1.2.

Cechy charakterystyczne i zalety

1.2.1.

Cechy AirLINE Ex

• Łatwa obsługa
• Automatyczna budowa obwodów zasilania i transmisji danych
• Otwarta, elastyczna i modułowa struktura
• Kombinacja różnych płyt zaworowych i różnych funkcji elektrycznych wejścia/wyjścia do projektowania
stacji zoptymalizowanych pod kątem przestrzeni i zastosowań
• Bezproblemowa integracja z Siemens SIMATIC ET 200iSP
• Możliwa praca z naolejonym lub nienaolejonym sprężonym powietrzem, jak również z neutralnymi, niepalnymi gazami.

1.2.2.

Zalety AirLINE Ex

• Konstrukcja zaworu zoptymalizowana pod kątem przepływu.
Zakres ciśnienia od podciśnienia do 10 barów (w zależności od zastosowanych wersji zaworów).
Przepływ ok. 300 l/min lub 700 l/min przy szerokości zaworu 10 mm lub 16 mm.
• Długa żywotność w przypadku naolejonego i nienaolejonego powietrza dzięki funkcji zaworu o niskim
zużyciu.
• Centralnie odprowadzane powietrze.
• Wymiana zaworów i modułów elektronicznych podczas pracy jest możliwa dzięki stopniowi ochrony Ex
typu „iskrobezpieczeństwo”.
• Dla rozszerzonego zakresu ciśnienia opcjonalnie praca ze sterowaniem powietrzem dodatkowym (patrz
również rozdział Budowa i działanie modułów / Zawory z możliwością integracji).
• Łatwe łączenie różnych funkcji, konfiguracja i rozbudowa dzięki wysokiej modularności.
• Liczne funkcje zaworów: 3/2-, 2 x 3/2- i 5/2-drogowe w różnych trybach pracy.
• Szeroki zakres przyłączy.
• Możliwość integracji opcji pneumatycznych (np. zawory zwrotne).
• Opcjonalnie mechaniczne ręczne uruchamianie awaryjne zaworów.
• Możliwe różne poziomy ciśnienia w łańcuchach.
• Integracja manometrów do wskazywania ciśnienia roboczego.
• Centralne zasilanie sprężonym powietrzem.
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1.3.

Zakres zastosowania

System AirLINE Ex jest przeznaczony do zdecentralizowanych zastosowań w środowisku przemysłowym.
Modułowa budowa umożliwia wyjątkowo łatwe i efektywne łączenie elektroniki i armatury. Spełnia wymagania
stopnia ochrony IP30.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie ze strony napięcia elektrycznego!
Moduły terminala (z pionowym okablowaniem systemu) są wykonane w wersji stopnia ochrony Ex „Ex-e”
(podwyższone bezpieczeństwo).
• Podczas prac przy modułach terminala należy pamiętać o wyłączeniu napięcia roboczego systemu.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Siemens ET 200iSP.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
W przypadku stosowania systemu w szafie sterowniczej w obszarze chronionym przed wybuchem należy
zapewnić następujące warunki:
• Szafa sterownicza musi być dopuszczona do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
• Szafa sterownicza musi być zwymiarowana w taki sposób, aby powstające straty ciepła mogły być
w odpowiedni sposób odprowadzane na zewnątrz.
• Temperatura wewnętrzna szafy sterowniczej nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia dla urządzenia.

1.4.

Oznaczenie

Typ 8650
Nr ident. 001xxxxxx
Nr seryjny 00001123

Ilustracja 3:

Położenie tabliczki znamionowej

Ilustracja 4:

Tabliczka znamionowa

Informacje na temat oznaczenia modułów elektronicznych i terminala znajdują się w rozdziałach
Budowa i działanie modułów / Moduł terminala / Oznaczenie lub
Budowa i działanie modułów / Moduł elektroniczny / Oznaczenie.
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2.

DANE TECHNICZNE

2.1.

Ogólne dane techniczne

Media

Czyste, suche powietrze (naolejone lub nienaolejone)
gazy obojętne (wielkość cząstek maks. 5 μm)

Maks. pobór mocy

Patrz tabela „Pobór mocy” aktywnych modułów.

Temperatura otoczenia podczas od 0°C do +55°C
pracy
Temperatura przechowywania

od –20°C do +60°C

Względna wilgotność powietrza 5–95%, bez kondensacji
Przyspieszenie podczas pracy

5 m/s2

Nominalny tryb pracy

100% czasu włączenia (tryb pracy ciągłej)

Napięcie robocze

24 V DC w EEx-e
(szczegóły: patrz moduł Siemens Power Supply)

Stopień ochrony

IP30

Klasa ochronności

3 (VDE0580)

Materiały obudowy

Moduły pneumatyczne i zawory: PA (poliamid)
Moduły elektroniczne: PBT (tereftalan polibutylenu)

Materiały uszczelniające

Moduły pneumatyczne i zawory: NBR
Moduły elektroniczne: PC (poliwęglan)

Certyfikaty

Warunkiem wstępnym zastosowania kompletnego systemu AirLINE Ex
zgodnie z aprobatą jest instalacja w odpowiedniej certyfikowanej
obudowie:
- obudowa Ex e lub Ex d dla Zone 1 lub
- obudowa Ex D dla Zone 21
Dla FM-Ex w Zone 21 lub Class II, III Div. 1, 2 z klasami substancji E, F
i G, warunkiem koniecznym jest praca w odpowiedniej obudowie Ex D.

• Moduły elektroniczne

ATEX:		

ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 (Zone 1/21)

IEC-Ex: IECEx KEM 07.0032
FM-Ex:		Class II, III, Div. 1, 2, GP E, F, G
IS Class I, Div. 1 GP A, B, C, D T4
Class I, Div. 2 GP A, B, C, D T4
Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4
• Moduły terminala

ATEX:

ATEX II 2 G Ex e [ia/ib] IIC T4 (Zone 1/21)

IEC-Ex: IECEx KEM 07.0033
FM-Ex: Class II, III, Div. 1, 2, GP E, F, G
					 IS Class I, Div. 1, GP A, B, C, D T4
					 Class I, Div. 2, GP A, B, C, D T4
					 Class I, Zone 1 e [ia/ib] IIC T4
AirLINE Ex spełnia warunki określone w przepisach EMC.
Odporność na zakłócenia
Emisja zakłóceń 					

EN 50082-2
EN 50081-2
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2.1.1.

Pobór mocy przez aktywne moduły wraz z zamontowanymi na
nich zaworami

Typ modułu

Maks. pobór mocy

Nr ident.

4 kanały 11 mm

Maks. 2,9 W

171 941

8 kanałów 11 mm

Maks. 3,6 W

171 942

4 kanały 16,5 mm

Maks. 2,9 W

171 943

8 kanałów 16,5 mm

Maks. 3,6 W

171 944

Wymiary

2.2.1.

Cały system

27,7

12,5
28,5

12,5
28,5

56
31,5
17

165

2.2.

10,5

5,5

24

11
3 x 11(=33)

16,5
3 x 16,5 (=49,5)

8,25

Przyłącza opcjonalne
Tuleja gwintowana G 3/8 + G 1/8; NPT 3/8 + NPT 1/8
Złącze wtykowe D8; 5/16
Tuleja gwintowana G 1/8 + NPT 1/8

Szyna profilowa
Siemens S7
6ES7390

35

190

33

Złącze wtykowe D6
Tuleja gwintowana M5 + M7

44

44

66

44

88 + ( n x 44 + n x 66 )

n x 44 = liczba modułów x szerokość konstrukcji 44 mm
n x 66 = liczba modułów x szerokość konstrukcji 66 mm
16

Ilustracja 5:

Wymiary [mm] — cały system
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3.

AKCESORIA SYSTEMOWE

Akcesoria systemowe

Nr ident.

Płyty funkcyjne dla wzoru kołnierza 6524/6525 (instalacja zamiast zwykłego zaworu 3/2- lub
5/2-drogowego/11 mm)
Płyta zaślepiająca kompletna dla zaworów 3/2- i 5/2-drogowych (do zamykania nieużywanej
pozycji zaworu)

650 373

Płyta zasilająca kompletna1) (do dodatkowego zasilania medium w zastosowaniach wymaga- 649 637
jących dużego zużycia lub do zasilania oddzielnych obiegów medium lub poziomów ciśnienia)
Płyta odpowietrzająca kompletna1) (do dodatkowego odpowietrzania w zastosowaniach
wymagających dużego zużycia lub do odpowietrzania oddzielnych obiegów medium lub
poziomów ciśnienia)

655 166

Płyty funkcyjne dla wzoru kołnierza 6524
(instalacja zamiast 2 zaworów 3/2-drogowego/11 mm)
Płyta zaślepiająca kompletna dla 2 zaworów 3/2-drożnych (do zamknięcia nieużywanej
pozycji zaworu)

661 092

Płyta zasilająca kompletna 1)
(do dodatkowego zasilania medium w zastosowaniach wymagających dużego zużycia lub do
zasilania oddzielnych obiegów medium lub poziomów ciśnienia)

667 945

Płyta odpowietrzająca kompletna 1)
(do dodatkowego odpowietrzania w zastosowaniach wymagających dużego zużycia lub do
odpowietrzania oddzielnych obiegów medium lub poziomów ciśnienia)

667 947

Płyty funkcyjne dla wzoru kołnierza 6526/6527
(instalacja zamiast zaworu 3/2- lub 5/2-drogowego/16,5 mm)
Płyta zaślepiająca kompletna dla zaworów 3/2 i 5/2-drogowych

653 765

Płyta zasilająca kompletna
(do dodatkowego zasilania medium w zastosowaniach wymagających dużego zużycia lub do
zasilania oddzielnych obiegów medium lub poziomów ciśnienia)

655 156

Płyta odpowietrzająca kompletna
(do dodatkowego odpowietrzania w zastosowaniach wymagających dużego zużycia lub do
odpowietrzania oddzielnych obiegów medium lub poziomów ciśnienia)

653 697

Pozostałe akcesoria
Zestaw z różnymi częściami zamiennymi do instalacji zaworu i modułu (uszczelki, śruby itp.)

186 877

Zaślepka osłaniająca wtyczkę zaworową

653 670

Zatyczka do zamknięcia kanału P (do ustawiania kilku poziomów ciśnienia lub obiegów
mediów w jednym systemie typu 8650)

655 068

Szyna profilowa S7, długość 482 mm

6ES7390-1AE80-0AA0 (Siemens)

655 982

Szyna profilowa S7, długość 530 mm

6ES7390-1AF30-0AA0 (Siemens)

655 983

Szyna profilowa S7, długość 585 mm

6ES7390-1AF85-0AA0 (Siemens)

671 701

Szyna profilowa S7, długość 830 mm

6ES7390-1AJ30-0AA0 (Siemens)

671 702

Szyna profilowa S7, długość 885 mm

6ES7390-1AJ85-0AA0 (Siemens)

671 703

Szyna profilowa S7, długość 2000 mm

6ES7390-1BC00-0AA0 (Siemens)

—

Odpowiednia wtyczka magistrali Ex dla
Siemens IM152

np. 6ES7-972-0DA60-0XA0 (Siemens)

655 981
17

polski

Typ 8650
Opis systemu

1) Płyty te montowane są w miejsce zaworu i wykorzystują przyłącza robocze danego położenia zaworu. Ponieważ
mają one mniejsze przekroje niż przyłącza na płytach przyłączeniowych, możliwe natężenie przepływu jest odpowiednio
mniejsze!

W celu uzyskania kompetentnej porady prosimy o kontakt z naszym partnerem handlowym
w Państwa regionie.
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1.

BUDOWA

1.1.

Maksymalna rozbudowa systemu

Liczba modułów

Do 32 modułów wejścia/wyjścia lub modułów pneumatycznych w kompletnym systemie Siemens SIMATIC ET 200iSP / Bürkert AirLINE Ex
Co najmniej po 1 module interfejsu Fieldbus (IM152) i 1 module zasilającym; w razie
potrzeby można je skonfigurować podwójnie (redundantnie).

Miejsca na
zawory

Do 48 dla zaworów 11 mm typu 6524/6525 (z jedną środkową płytą przyłączeniową)
do 32 dla zaworów 16,5 mm typu 6526/6527 (z jedną środkową płytą zyłączeniową)
Możliwe mieszanie płyt zaworowych 44 mm/66 mm.

Maksymalna
szerokość

1095 mm, w tym wszystkie moduły Siemens (po jednym zasilaczu i jednym module
interfejsu)
1185 mm, w tym wszystkie moduły Siemens (po dwa zasilacze i dwa moduły
interfejsu)

Dalsze ograniczenia mogą wynikać z pozycji montażowej i parametrów pracy (patrz podręcznik Simatic
ET 200iSP).

1.2.

Siemens SIMATIC ET 200iSP — komponenty
systemowe
Więcej informacji na temat systemu SIMATIC ET 200iSP można znaleźć w podręczniku ET 200iSP
(numer zamówienia Siemens: 6ES7152-1AA00-8AA0) lub w Internecie na stronie www.automation.
siemens.com/simatic.
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1.3.

Bürkert AirLINE Ex — komponenty systemowe

1.3.1.

Terminologia modułów

Aby uprościć przegląd struktury systemu, zdefiniowano oznaczenia dla modułów i zespołów. Poniższe ilustracje objaśniają wzajemne powiązania.
Typ 8650
AirLINE Ex

Typ MK02
Kombinacja modułów
(podkładka)

Typ ME04

Typ MP13

Modułowy układ elektroniczny

Pneumatyka modułowa

Typ ME04

Typ ME04

Typy zaworów Ex-i

Moduły elektroniczne

Moduły terminala

6524–6527

Ilustracja 6:

Terminologia modułów

1.3.2.

Struktura kompletnego systemu AirLINE Ex (przykład)
Legenda
1 Płyta przyłączeniowa lewa
2 Płyta zaworowa 44 mm,
4 funkcje zaworu
3 Płyta zaworowa 44 mm,
8 funkcji zaworu
4 Płyta przyłączeniowa środkowa
(dopływ pośredni)
5 Płyta zaworowa 66 mm,
4 funkcje zaworu

1

2

Ilustracja 7:

3

4

6 Płyta zaworowa 66 mm,
8 funkcji zaworu
(jeszcze niedostępna)
5

7 Płyta przyłączeniowa prawa
6

7
21
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1.3.3.

Płyty zaworowe i przyłączeniowe — typ MK02
(kombinacja modułów)

Płyta zaworowa (44 mm)

Płyta zaworowa (66 mm)

Płyta przyłączeniowa (44 mm)

Ilustracja 8:

Płyty zaworowe i przyłączeniowe — typ MK02 (kombinacja modułów)

1.3.4.

Układ elektroniczny — typ ME04 (modułowy układ
elektroniczny)
Moduł elektroniczny

Klapa pokrywy

Moduł terminala

22
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Układ elektroniczny — typ ME04 (modułowy układ elektroniczny)
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1.3.5.

Układ pneumatyczny — typ MP13 (modułowy układ
pneumatyczny)

Zawór typu 652x EEx-i

Moduł pneumatyczny
Ilustracja 10: Ilustracja: Układ pneumatyczny — typ MP13 (modułowy układ pneumatyczny)

Szczegółowe opisy poszczególnych modułów znajdują się w rozdziale „Budowa i działanie
modułów”.
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2.

FUNKCJA

AirLINE Ex to modułowy system automatyzacji układu elektrycznego i pneumatycznego.
Rozwój systemu został przeprowadzony we współpracy z firmą Siemens.
Funkcje zasilania, komunikacji i elektrycznych wejść/wyjść są dostępne poprzez system SIMATIC ET 200iSP
firmy Siemens.
System AirLINE Ex może zostać bezproblemowo zintegrowany z systemem Siemens, a moduły systemu
AirLINE Ex pełnią funkcję wyjść cyfrowych ze zintegrowanymi zaworami.

2.1.

Widok całego systemu

Ilustracja 11: Widok kompletnego systemu (Siemens SIMATIC ET 200iSP und Bürkert AirLINE Ex typu 8650)
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2.2.

Prezentacja działania systemu AirLINE Ex

Centralny układ sterowniczy
(np. PLC) z urządzeniem
nadrzędnym PROFIBUS®
Złącze DP-is

Moduł końcowy

...

Moduł elektroniczny
wejścia/wyjścia

...

Moduł elektroniczny
wejścia/wyjścia

Płyta przyłączeniowa prawa

Płyta zaworowa

...

Płyta zaworowa

Płyta przyłączeniowa lewa

Moduł elektroniczny
wejścia/wyjścia

Moduł
zasilania

Moduł interfejsu
IM152

Stacja 1

AirLINE Ex typ 8650
Stacja 2
Stacja ...
Stacja n

1

2

3

4

5

6

7

Ilustracja 12: Prezentacja działania systemu AirLINE Ex (przykład)

Legenda
1 Płyta przyłączeniowa lewa

5 Płyta zaworowa 66 mm, 4 funkcje zaworu

2 Płyta zaworowa 44 mm, 4 funkcje zaworu

6 Płyta zaworowa 66 mm, 8 funkcji zaworu
(jeszcze niedostępna)

3 Płyta zaworowa 44 mm, 8 funkcji zaworu
4 Płyta przyłączeniowa środkowa (dopływ pośredni)

7 Płyta przyłączeniowa prawa

Komponenty Bürkert
AirLINE Ex
Komponenty Siemens
SIMATIC ET 200iSP
25

polski

Typ 8650
Budowa i działanie AirLINE Ex

26

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

Budowa i działanie modułów
Spis treści
1.

2.

3.

4.

5.

PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE..................................................................................................................29
1.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................29

1.2.

Dane techniczne.........................................................................................................................29

1.3.

Przyłącza pneumatyczne............................................................................................................32

1.4.

Wskazania...................................................................................................................................32

1.5.

Części zamienne.........................................................................................................................33

PŁYTY ZAWOROWE.............................................................................................................................34
2.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................34

2.2.

Dane techniczne.........................................................................................................................35

2.3.

Przyłącza pneumatyczne............................................................................................................38

2.4.

Wskazania...................................................................................................................................38

2.5.

Przyporządkowanie kanałów......................................................................................................39

2.6.

Diagnostyka (moduł elektroniczny)............................................................................................39

2.7.

Akcesoria.....................................................................................................................................39

2.8.

Części zamienne.........................................................................................................................40

PNEUMATYCZNY MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY..................................................................................41
3.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................41

3.2.

Dane techniczne.........................................................................................................................41

3.3.

Przyłącza pneumatyczne............................................................................................................42

PODSTAWOWY MODUŁ PNEUMATYCZNY.........................................................................................43
4.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................43

4.2.

Dane techniczne.........................................................................................................................43

4.3.

Przyłącza pneumatyczne............................................................................................................45

4.4.

Akcesoria.....................................................................................................................................45

MODUŁ TERMINALA.............................................................................................................................46
5.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................46
27

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

6.

7.

5.2.

Oznaczenie..................................................................................................................................46

5.3.

Dane techniczne.........................................................................................................................47

MODUŁ ELEKTRONICZNY...................................................................................................................48
6.1.

Budowa i działanie......................................................................................................................48

6.2.

Oznaczenie..................................................................................................................................48

6.3.

Dane techniczne.........................................................................................................................49

6.4.

Wskazania...................................................................................................................................50

6.5.

Diagnostyka................................................................................................................................50

6.6.

Części zamienne.........................................................................................................................50

ZAWORY Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI............................................................................................51
7.1.

Zawory pneumatyczne typu 6524/6525 (wymiar stacji 11 mm)................................................52

7.2.

Zawory pneumatyczne typu 6526/6527 (wymiar stacji 16,5 mm).............................................54

28

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

1.

PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE

1.1.

Budowa i działanie

Zespół składający się z modułu terminala, modułu funkcyjnego i modułu pneumatycznego jest określany
jako płyta sztaplowana.
Płyty przyłączeniowe służą do zamocowania systemu na szynie profilowej oraz do podłączenia zasilania
i odprowadzania cieczy.
Są one elektrycznie pasywne (wszystkie przewody są zapętlone 1:1) i nie są projektowane w programach
do konfiguracji sprzętu (np. Siemens Step 7).
Wersje z wbudowanym manometrem mechanicznym do wskazywania ciśnienia roboczego są dostępne
jako opcja.

Ilustracja 13: Płyty przyłączeniowe, lewe/środkowe/prawe (z manometrem / bez manometru)

1.2.

Dane techniczne

Pobór mocy

0 W (moduł jest elektrycznie pasywny)

Przyłącza pneumatyczne

G 3/8", G 1/8" lub NPT 3/8", NPT 1/8"

Wymiary

ok. 50 (wymiar stacji 44) x 190 x 120 mm

Tworzywo (obudowa układu pneumatycznego)

PA, PBT, PC

Waga (bez manometru / z manometrem)

480 g/520 g
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1.2.1.
1

Przegląd
6

2

3

7

Legenda
1

Schowek na kartę SD

2

Klapa pokrywy na zawiasach

3

Śruba zaciskowa (x 2) do zamocowania systemu

4

Przyłącza pneumatyczne

5

Zasuwa odblokowująca;
tylko w przypadku prawych płyt
przyłączeniowych

6

Manometr (opcja) do wskazywania ciśnienia
roboczego

7

Zasuwa blokująca

8

Wtyczka magistrali zasilającej

9

Kotwy skośne (x 2);
nie są montowane z lewymi płytami
przyłączeniowymi

10

Złącze dla magistrali komunikacyjnej

8
4

9
10
9

5

Ilustracja 14: Ilustracja: Przegląd — płyta przyłączeniowa
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Wymiary

31,5

27,2

17

56

164,5

137,3

1.2.2.

10,5
24
44

190

Przyłącza opcjonalnie
tuleja gwintowana G 3/8 + G 1/8,
NPT 3/8 + NPT 1/8

55,8

Ilustracja 15: Wymiary (mm) — płyty przyłączeniowe
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1.3.

Przyłącza pneumatyczne

Pozycja Oznaczenie

3/8"

1/8"

1/8"

2

X

Jednostka sterująca
• EXT: sterowanie
powietrzem
dodatkowym
• INT: pilotowe
powietrze wylotowe

3

P/1

Zasilanie ciśnieniowe

3/8"

3/8"

Wskazania

Manometr do wskazywania ciśnienia roboczego

Ilustracja 17: Wskazanie ciśnienia roboczego na manometrze płyty przyłączeniowej
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NPT

3/8"

Ilustracja 16: Przyłącza pneumatyczne — płyta przyłączeniowa

1.4.

G

Powietrze
odprowadzane

2
3

Wariant

R/S-3/5

1

1

Funkcja
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1.5.

Części zamienne

Płyta przyłączeniowa — części zamienne

Nr ident.

Klapa pokrywy do modułów o szerokości 44 mm

667 898

Moduł manometru

174 010

Moduł pusty (bez manometru)

174 009

Moduł terminala 44 mm, pasywny, bez zatrzasku (dla płyt przyłączeniowych lewych
i środkowych)

173 368

Moduł terminala 44 mm, pasywny, z zatrzaskiem (dla płyt przyłączeniowych prawych)

173 369

Zestaw z różnymi częściami zamiennymi do instalacji zaworu i modułu (uszczelki,
śruby itp.)

186 877

Moduły pneumatyczne

Wstępnie zmontowane moduły składające się z modułu pneumatycznego
i przynależnego modułu terminala

Proszę zapytać osobę odpowiedzialną za kontakty z firmą Bürkert o poradę, która wersja lub które opcje
są odpowiednie dla Państwa wymagań.
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2.

PŁYTY ZAWOROWE

2.1.

Budowa i działanie

Zespół składający się z modułu terminala, modułu funkcyjnego i modułu pneumatycznego jest określany
jako płyta sztaplowana.
Płyty zaworowe działają jako cyfrowy moduł wyjściowy.
Przekształcają one elektryczne sygnały sterujące modułu interfejsu na pneumatyczne sygnały wyjściowe
i zapewniają wyjścia robocze cieczy.
Dostępne są dwie różne wersje (szerokość 44/66 mm) dla zaworów o różnych przepustach powietrza.
Różne funkcje zaworów mogą być dowolnie łączone.
Opcjonalnie istnieje możliwość zintegrowania dodatkowych funkcji pneumatycznych.
Płyty zaworowe są konfigurowane za pomocą programów do konfiguracji sprzętu (np. Siemens Step 7).

Ilustracja 18: Płyta zaworowa

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Budowa i działanie modułów / Moduł elektroniczny”
oraz „Budowa i działanie modułów / Podstawowy moduł pneumatyczny”.
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2.2.

Dane techniczne
Zawory 11 mm

Liczba wyjść zaworów

4

Wymiary [mm]

44 x 120 x 135

Waga z zaworami [g]

580

Tworzywo
Obudowa
Moduły pneumatyczne

PBT, PC
PA

Pobór prądu [mA]

Zawory 16,5 mm
8

4

8

66 x 120 x 135
690

1080

nadal otwarty

250

310

250

310

Strata mocy modułu [W]

maks. 2,9

maks. 3,6

maks. 2,9

maks. 3,6

Wskazania stanu

1 dioda LED (czerwona) sygnalizująca status modułu
1 dioda LED (zielona) na kanał (działanie zaworu)

Dane dotyczące wydajności pneumatycznej
Typ zaworu

6524
6525
6524
6526
6527
3/2-drogowy 5/2-drogowy 2 x 3/2-drogowy 3/2-drogowy 5/2-drogowy

Mechanizmy działania1)

C/D

H

2xC

Wymiary stacji [mm]

C/D

H

11

16,5

D45), D6, D1/4" 5)

D8 = (5/16")

M5, M7

G 1/8", NPT 1/8"

4

6

300

700

Czas otwarcia 10% [ms]

35

80

Czas zamknięcia 10% [ms]

45

90

od 2,5 do 7

od 2 do 8

od 1 do 7

od 1 do 8

Przyłącza pneumatyczne
Przyłącza wtykowe
Przyłącza gwintowane
DN [mm]
QNn [l/min]
2)

3)

3)

Zakres ciśnienia [bar]
4)

	ze sterowaniem powietrzem
dodatkowym6)
Moc [W]
1)

0,3

C = NC (normally closed), D = NO (normally open)

	Przepływ wartość QNn powietrza [l/min]: zmierzone przy +20°C, ciśnienie 6 barów na wejściu zaworu
i różnica ciśnień 1 bar

2)

	Czasy przełączania [ms]: mierzone zgodnie z ISO 12238.
W zależności od typu i funkcji zaworu wartości te mogą być inne (patrz rozdział „Budowa i działanie
modułów / Zawory z możliwością integracji”).

3)

4)

Parametry ciśnienia [bar]: nadciśnienie w stronę ciśnienia atmosferycznego

5)

Warianty przyłączy na zapytanie

6)

Warianty dla podciśnienia na zapytanie
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2.2.1.
1
2

Przegląd płyt zaworowych / wymiary stacji 44 mm i 66 mm

7

3

11

8
4
12
5
6

9
5
10

Legenda
1

Dioda LED (czerwona) statusu modułu — wyświetlanie

2

Dioda LED (zielona) statusu kanału — wyświetlanie

3

Klapa pokrywy na zawiasach

4

Zawory

5

Kotwa skośna (x 2)

6

Pneumatyczne przyłącza robocze

7

Wtykowe pole do zapisywania

8

Zasuwa blokująca (pod zaworami)

9

Wtyczka magistrali zasilającej

10

Złącze dla magistrali komunikacyjnej

11

Wyrzutnik zaworowy (tylko przy wymiarze stacji
66 mm)

12

Oznaczenie numeru zaworu

Ilustracja 19: Przegląd — płyty zaworowe (przykład: wymiar stacji 66 mm)
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Wymiary

27,2

28,5
12,5

164,5

137,27

2.2.2.

11
3x11 (=33)
44

Przyłącza opcjonalne
Złącze wtykowe D6
Tuleja gwintowana M5 + M7

190

5,5

56,6

Ilustracja 20: Wymiary (mm) — płyty zaworowe (przykład: wymiary stacji 44 mm)
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2.3.

Przyłącza pneumatyczne

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo spowodowane ciśnieniem!
Wydostające się nagle medium pod ciśnieniem może znacznie przyspieszyć ruch części (węże, drobne
części, ...) i w ten sposób spowodować szkody materialne lub obrażenia ciała.
Siłowniki mogą zmienić swoje położenie pod wpływem zmian ciśnienia i spowodować szkody materialne
lub obrażenia ciała.
• Podczas prac przy urządzeniach działających pod ciśnieniem należy zawsze najpierw zredukować
ciśnienie i przeprowadzić odpowietrzanie.
• Napędy należy wcześniej zabezpieczyć mechanicznie przed przestawieniem.
Możliwy wariant przyłączy roboczych
Pozycja

Zawory

Zawory podwójne

3/2-drogowy

5/2-drogowy

2 x 3/2-drogowy

6524/6526

6525/6527

6524/6526

1

nieużywany

2

2 (zawór 12)

2

2

4

4 (zawór 14)

1
2

Ilustracja 21: Możliwy wariant przyłączy roboczych (przykład: wymiar stacji 44 mm)

2.4.

Wskazania

Dioda LED do wskazywania statusu modułu
(funkcja jak w modułach Siemens)
Diody LED do wskazywania statusu kanału (patrz również rozdział
„Budowa i działanie modułów / Płyty zaworowe / Przyporządkowanie
kanałów”)
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2.5.

Przyporządkowanie kanałów

Dla każdej płyty zaworowej / modułu elektronicznego należy zaprojektować 2 bajty. Są one zajęte i przypisane do kanałów/zaworów w następujący sposób:
Bajt

High Byte

Low Byte

Bit

7

...

0

7

6

5

4

3

2

1

0

Numer kanału dla modułów
4-kanałowych

X

X

X

X

X

X

X

3

2

1

0

Numer kanału dla modułów
8-kanałowych

X

X

X

7

6

5

4

3

2

1

0

Diody LED statusu kanału na module elektronicznym są przyporządkowane do numerów kanałów /
numerów zaworów.
Przyporządkowanie przyłączy
roboczych (moduł 8-kanałowy)
Zawory

1 3 5 7

Zawory

0 2 4 6

Zawory 0 . . . 3 (moduły 4-kanałowe)
Zawory

1 ... 7
(moduły 8-kanałowe)
0 ... 6

Ilustracja 23: Przyporządkowanie zaworów

2.6.

Diagnostyka (moduł elektroniczny)

Wskazanie błędu zbiorczego: Tak, lokalnie na module elektronicznym (czerwona dioda LED)
Funkcje diagnostyki (możliwość odczytu przez PROFIBUS):
• Diagnostyka statusu kanału (kanał otwarty, kanał zwarty)
• Oddzielony od kanału licznik cyklu przełączania z granicami ostrzegawczymi dla zaworu pilotowego i podłączonego siłownika

2.7.

Akcesoria

Płyta zaworowa — akcesoria

Nr ident.

Zatyczka do zamknięcia kanału P (do ustawiania kilku poziomów ciśnienia lub obiegów
mediów w systemie AirLINE Ex typu 8650)

655 068
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2.8.

Części zamienne

Płyta zaworowa — części zamienne

Nr ident.

Zestaw z różnymi częściami zamiennymi do instalacji zaworu i modułu (uszczelki, śruby itp.)

186 877

Klapa pokrywy do modułów o szerokości 44 mm

667 898

Klapa pokrywy do modułów o szerokości 66 mm

667 899

Tabliczka z opisem do modułów elektronicznych

667 917

Moduł elektroniczny 4 kanały 11 mm (do płyt zaworowych wymiar stacji 44 mm)

171 941

Moduł elektroniczny 8 kanałów 11 mm (do płyt zaworowych wymiar stacji 44 mm)

171 942

Moduł elektroniczny 4 kanały 16,5 mm (do płyt zaworowych wymiar stacji 66 mm)

171 943

Moduł elektroniczny 8 kanałów 16,5 mm (do płyt zaworowych wymiar stacji 66 mm)

171 944

Moduł terminala 44 mm, aktywny (do płyt zaworowych wymiar stacji 44 mm)

173 370

Moduł terminala 66 mm, aktywny (do płyt zaworowych wymiar stacji 66 mm)

173 371

Moduły pneumatyczne

Wstępnie zmontowane moduły składające się z modułu pneumatycznego i przynależnego modułu terminala

Proszę zapytać osobę odpowiedzialną za kontakty z firmą Bürkert o poradę, która wersja lub które opcje
są odpowiednie dla Państwa wymagań.
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3.

PNEUMATYCZNY MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY

3.1.

Budowa i działanie

Pneumatyczny moduł przyłączeniowy jest częścią płyty przyłączeniowej. Zapewnia on zewnętrzne przyłącza
do doprowadzania i odprowadzania cieczy z systemu i przekazuje je do zaworów.

Ilustracja 24: Pneumatyczny moduł przyłączeniowy (część płyty przyłączeniowej)

3.2.

Dane techniczne

Przyłącza pneumatyczne

G 3/8", G 1/8" lub NPT 3/8", NPT 1/8"

Wymiary

ok. 50 (wymiar stacji 44) x 70 x 75 mm

Tworzywo

PA

Waga

150 g

41

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

3.2.1.

Przegląd

Otwory na śruby zaciskowe (x 2)
do zamocowania systemu

Przyłącza pneumatyczne

Kotwa skośna
Ilustracja 25: Przegląd — pneumatyczny moduł przyłączeniowy

3.3.

Przyłącza pneumatyczne

Pozycja Oznaczenie Funkcja

G

NPT

R/S-3/5

Powietrze
odprowadzane

3/8"

3/8"

1/8"

1/8"

2

X

Jednostka sterująca
• EXT: sterowanie
powietrzem
dodatkowym
• INT: pilotowe
powietrze
wylotowe

3

P/1

Zasilanie ciśnieniowe 3/8"

3/8"

1
1
2

Wariant

3

Ilustracja 26: Przyłącza pneumatyczne — pneumatyczny moduł przyłączeniowy

Informacje uzupełniające można znaleźć w rozdziale „Budowa i działanie modułów / Płyty
przyłączeniowe”.
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4.

PODSTAWOWY MODUŁ PNEUMATYCZNY

4.1.

Budowa i działanie

Podstawowy moduł pneumatyczny jest częścią płyty zaworowej.
Podtrzymuje on zawory, odpowiada za doprowadzanie i odprowadzanie cieczy oraz zapewnia wyjścia
robocze cieczy.

Ilustracja 27: Podstawowy moduł pneumatyczny (część płyty zaworowej)

4.2.

Dane techniczne

Przyłącza pneumatyczne
na płycie zaworowej do
zaworów z wymiarem stacji 11 mm
zaworów z wymiarem stacji 16,5 mm

Przyłącze wtykowe węża Ø 6 mm (4 mm, 1/4" na zapytanie);
gwint M5, M7
Przyłącze wtykowe węża Ø 8 mm; gwint G 1/8", NPT 1/8"

Wymiary

ok. 50 (wymiar stacji 44) x 70 x 55 mm
ca. 72 (wymiar stacji 66) x 70 x 55 mm

Tworzywo

PA, PBT, PC

Waga

140 g (wymiar stacji 44 mm)
180 g (wymiar stacji 66 mm)
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4.2.1.

Warianty

Warianty różnią się wymiarem stacji, liczbą miejsc na zawory, obrazem podłączenia zaworów, wersją przyłączy roboczych oraz opcjonalnym użyciem zaworów zwrotnych oraz/lub zamknięć P.
Typy układów
pneumatycznych
Wymiary stacji
Typy zaworów
Wariant przyłączenia
(podstawowy moduł
pneumatyczny)

Zawory zwrotne
(opcjonalnie)
Zamknięcie P (opcjonalnie)

MP13
11 mm
6524: Ex-i
6525: Ex-i
Przyłącze wtykowe węża Ø 4 mm
Przyłącze wtykowe węża Ø 6 mm
Przyłącze wtykowe węża Ø 1/4"
Gwint M5
Gwint M7
Bez zaworu zwrotnego
Zawór zwrotny w kanale R
Zawór zwrotny w kanale R+S
z zamknięciem P1)

16 mm
6526: Ex-i
6527: Ex-i
Przyłącze wtykowe węża Ø 8 mm ( = 5/16")
Gwint G 1/8"
Gwint NPT 1/8"

niedostępne

	Dostępne tylko dla niektórych typów zaworów i z ograniczeniem funkcji (patrz rozdział „Podstawowe
moduły pneumatyczne ze zintegrowanym zamknięciem P”).

1)

4.2.2.

Zawór zwrotny do przyłączy odprowadzających

W przypadku określonych zastosowań wymagana jest zdolność działania z użyciem zaworów zwrotnych
i z tego powodu dostępne są odpowiednie wersje:
• Bez zaworu zwrotnego
• Zawór zwrotny w kanale R
• Zawór zwrotny w kanale R+S

4.2.3.

Podstawowe moduły pneumatyczne ze zintegrowanym
zamknięciem P

Ogólny opis
Dla podstawowych modułów pneumatycznych MP13 w wariancie dla zaworów typu 6524 i 6525, opcjonalnie
dostępne jest zamknięcie P zintegrowane z modułem. Dzięki tej opcji, zawór, który ma być wymieniony,
może być wymieniony pod ciśnieniem bez redukcji ciśnienia w całej wyspie zaworowej lub urządzeniu. Przy
wymianie zaworu mechanizm zmniejsza przekrój otwarty do takiego stopnia, że pozostaje tylko niewielki
przeciek resztkowy.
Cechy i ograniczenia
Użycie zamknięcia P wiąże się z kilkoma ograniczeniami w odniesieniu do danych roboczych kompletnego
układu:
• Natężenie przepływu zaworów typu 6524/6525 jest zredukowane do ok. 60%.
• Aby zapewnić bezawaryjną pracę, należy unikać ciśnienia zwrotnego w przewodach powietrza wylotowego R i S (patrz rozdział „10.2. Anschluss der Abluft“).
• Możliwy zakres ciśnienia roboczego wynosi od 5 do 7 barów.
• W przypadku użycia zaworów ze sterowaniem powietrzem dodatkowym nie jest odcinane zasilanie ciśnieniowe
dla zaworów pilotowych, z tego powodu użycie zamknięcia P możliwe jest tylko w połączeniu z zaworami
z wewnętrznym powietrzem sterującym w ograniczonym zakresie ciśnienia.
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WSKAZÓWKA!
Zasilanie ciśnieniem!
Przy stosowaniu modułów podstawowych z zamknięciem P uważać na to, aby zasilanie ciśnieniowe
wysp zaworowych było odpowiednio dostosowane pod kątem jego wielkości. (Minimalna średnica węża
8/6 mm.)

4.2.4.

Przegląd
5

1
2

6

3

7
8

4

9

Legenda
1

Zawór zwrotny (opcjonalnie)

2

Oznakowanie pozycji zaworów i zainstalowanych
opcji

3

Kotwa skośna

4

Przyłącza robocze
(przyporządkowanie w zależności od typu zaworu)

5

Kołnierz zaworowy

6

Zamknięcie P (opcjonalnie, tylko dla niektórych
wariantów)

7

Kanał X

8

Kanał R i S

9

Kanał P

Ilustracja 28: P
 rzegląd — pneumatyczny moduł podstawowy (wymiar stacji: 44 mm, z opcjami zaworów zwrotnych
i zamknięciem P)

4.3.

Przyłącza pneumatyczne
Możliwy wariant przyłączy roboczych
Zawory
podwójne

Zawory
5/2-drogowy

2 x 3/2drogowy

6524/6526

6525/6527

6524/6526

1

nieużywany

2

2 (zawór 12)

2

2

4

4 (zawór 14)

Pozycja
1
2

3/2-drogowy

Ilustracja 29: Możliwy wariant przyłączy roboczych — podstawowy moduł pneumatyczny

4.4.

Akcesoria

Podstawowy moduł pneumatyczny — akcesoria

Nr ident.

Zatyczka do zamknięcia kanału P (do ustawiania kilku poziomów ciśnienia lub obiegów
mediów w systemie AirLINE Ex typu 8650)

655 068

polski
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5.

MODUŁ TERMINALA

5.1.

Budowa i działanie

Wszystkie płyty są zamontowane na module terminala.
Zakotwicza on wszystkie zamontowane na nim komponenty do szyny profilowej i zawiera instalację elektryczną (magistrala zasilająca i magistrala danych).
Nie można ich skonfigurować w programach do konfiguracji sprzętu (np. Siemens Step 7).

Ilustracja 30: Moduł terminala

Świadectwo badania typu znajduje się w załączniku do niniejszej instrukcji obsługi.

5.2.

Oznaczenie

Ilustracja 31: Opis ogólny

Ilustracja 32: Numer identyfikacyjny i numer seryjny Ilustracja 33: Umiejscowienie
napisu

46

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

5.3.

Dane techniczne

Numer identyfikacyjny modułu

173 368

173 369

173 370

Zastosowanie

Płyty przyłączeniowe

Płyty zaworowe

po lewej stronie po prawej
i na środku
stronie

44 mm

173 371
66 mm

Wymiary [mm]

55 (wymiary stacji 44 mm) x 190 x 45

66 x 190 x 45

Waga [g]

150

210

Tworzywo (obudowa)

PBT, PC

Strata mocy modułu [W]

0 (moduł nie zawiera żadnych komponentów aktywnych elektrycznie)

Stopień ochrony
przeciwwybuchowej

II 2 G Ex e [ia/ib] IIC T4

5.3.1.

Przegląd
1

2
2
5

3

Legenda
1

Kontur zawiasu dla modułu elektronicznego

2

Złącze wtykowe magistrali zasilającej

3

Wtyczka do modułu elektronicznego
(nie w przypadku nr identyfikacyjnych
173 678 i 173 369)

4

Złącza wtykowe dla magistrali danych

5

Podpora dla modułu elektronicznego

6

Zasuwa odblokowująca
(tylko dla numeru identyfikacyjnego 173 369)

4

6

Ilustracja 34: Przegląd — moduł terminala (wariant: wymiar stacji 44/66 mm)
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6.

MODUŁ ELEKTRONICZNY

6.1.

Budowa i działanie

Moduł elektroniczny jest częścią płyty zaworowej. Zawiera on przyłącza wtykowe dla zaworów oraz niezbędny do sterowania zaworami układ elektroniczny.
Jest on aktywny elektrycznie (funkcja: moduł wyjścia cyfrowego) i musi być odpowiednio zaprojektowany
w programach do konfiguracji sprzętu (np. Siemens Step 7).
Moduły elektroniczne mogą być zmieniane pojedynczo (tzn. nie kilka jednocześnie) podczas pracy.

Ilustracja 35: Ilustracja: Moduł elektroniczny

• W przypadku modułów 8-kanałowych należy również zapoznać się z rozdziałem „Rozruch / Parametry acykliczne modułów AirLINE Ex / Liczba zaworów pilotowych, które mogą być przełączane
jednocześnie”.
• Świadectwo badania typu znajduje się w załączniku do niniejszej instrukcji obsługi.

6.2.

Oznaczenie

Ilustracja 36: Opis ogólny
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6.3.

Dane techniczne

Numer identyfikacyjny modułu

171 941

171 942

171 943

171 944

Liczba wyjść zaworów

4

8

4

8

Wymiary [mm]

44 x 120 x 135 (dla zaworów
11 mm)

66 x 120 x 135 (dla zaworów
16,5 mm)

Waga [g]

230

270

Obudowa z tworzywa

PBT, PC

250

290

Pobór prądu1) [mA]

250

310

250

310

Strata mocy modułu [W]

maks. 2,9

maks. 3,6

maks. 2,9

maks. 3,6

Utrata mocy w przypadku awarii
[W]

maks. 4,2

Wskazania stanu

Dioda LED (czerwona) sygnalizująca status modułu
Dioda LED (zielona) na kanał (działanie zaworu)

Stopień ochrony
przeciwwybuchowej

II 2 G Ex ib IIC T4

	Wartości te muszą zostać uwzględnione przy obliczaniu maksymalnego, całkowitego poboru prądu przez
stację (patrz również tabela 3–4 w podręczniku Siemens ET 200iSP).

1)

6.3.1.

Przegląd

Moduł elektroniczny / wymiar stacji 44 mm
1
2
3

4

5

Legenda
1

Dioda LED (czerwona) statusu modułu — wyświetlanie

2

Dioda LED (zielona) statusu kanału — wyświetlanie

3

Klapa pokrywy na zawiasach

4

Wtyczka do podłączenia zaworów

5

Wtykowe pole do zapisywania

Ilustracja 39: Przegląd — moduł elektroniczny (wymiar stacji 44 mm)
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6.4.

Wskazania
Legenda
1

1

Dioda LED wskazująca status modułu
(działa jak moduły Siemens)

2

2

Diody LED wskazująca status kanału
(patrz również rozdział „Budowa i działanie modułów /
Płyty zaworowe / Przyporządkowanie kanałów”)

Ilustracja 40: Elementy obsługi / elementy wyświetlacza modułu elektronicznego

6.5.

Diagnostyka

Wskazanie błędu zbiorczego: Tak, lokalnie na module (czerwona dioda LED)
Funkcje diagnostyki (możliwość odczytu przez PROFIBUS):
• Diagnostyka statusu kanału (kanał otwarty, kanał zwarty)
• Oddzielony od kanału licznik cyklu przełączania z granicami ostrzegawczymi dla zaworu pilotowego i podłączonego siłownika

6.6.

Części zamienne

Moduł elektroniczny — części zamienne

Nr ident.

Klapa pokrywy do modułów o szerokości 44 mm

667 898

Klapa pokrywy do modułów o szerokości 66 mm

667 899

Tabliczka z opisem do modułów elektronicznych

667 917

50

polski

Typ 8650
Budowa i działanie modułów

7.

ZAWORY Z MOŻLIWOŚCIĄ INTEGRACJI

Wysterowanie wstępne
Zawory pilotowe stosowane w systemie AirLINE Ex składają się zasadniczo z dwóch komponentów:
• Komponent 1: wysterowanie wstępne w stopniu ochrony Ex-i.
Wysterowanie wstępne przetwarza dostarczoną energię elektryczną na pneumatyczny sygnał
przełączający.
Świadectwa badania typu wysterowania wstępnego znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji
obsługi.

• Komponent 2: wzmacniacz
Wzmacniacz jest elementem czysto pneumatycznym, który podnosi stosunkowo niski przepływ wysterowania wstępnego do poziomu wymaganego dla danego zastosowania.
Ponieważ z elektrycznego punktu widzenia znaczenie ma tylko wysterowanie wstępne, niektóre informacje
są z nim specjalnie powiązane, np. czas doładowania lub informacje istotne dla dopuszczenia.
Wysterowanie wstępne jest niezależnym zespołem (np. typ 6104). Może być ono już wbudowane w kompletne zawory (np. typ 6525).
Zawory ze sterowaniem powietrzem dodatkowym
W przypadku stosowania zaworów w wariancie ze sterowaniem powietrzem dodatkowym powietrze
wylotowe z zaworu pilotowego wydostaje się do otoczenia.
Zawory ze sterowaniem powietrzem dodatkowym nie mogą być łączone ze standardowymi zaworami
(wewnętrzne sterowanie powietrzem dodatkowym) na wyspie zaworowej, ponieważ przyłącze X jest wtedy
inaczej przyporządkowane.
W razie potrzeby dalsze informacje na temat zaworów można znaleźć w Internecie pod odpowiednim
numerem typu.
www.burkert.com
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7.1.

Zawory pneumatyczne typu 6524/6525
(wymiar stacji 11 mm)

7.1.1.

Budowa i działanie

Zawory pneumatyczne typu 6524 i 6525 składają się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego Ex-i
(typ 6104 lub typ 6144) i pneumatycznego zaworu gniazdowego jako wzmacniacza.
Zasada działania pozwala na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich czasach
przełączania. Zawory są wyposażone w awaryjną obsługę ręczną (alternatywnie wersje bez obsługi ręcznej).

Ilustracja 41: Zawory pneumatyczne typ 6524 i typ 6525

7.1.2.

Dane techniczne

Materiał obudowy

PA (poliamid)

Materiał uszczelniający

NBR

Media

Suche sprężone powietrze, gazy obojętne
naolejone lub nienaolejone (zalecany filtr 5 µm)

Przyłącze rurowe

Kołnierz dla MP13

Moduły pneumatyczne

Typ MP13 z gwintem M5, M7 lub
Typ MP13 ze złączem wtykowym Ø 6 mm, (Ø 4 mm, Ø 1/4" na zapytanie)

Mechanizm obsługi ręcznej

Tak (alternatywnie warianty bez obsługi ręcznej)

Moc znamionowa

0,3 W

Nominalny tryb pracy

Tryb pracy ciągłej 100%

Przyłącze elektryczne na
zaworze

Wtyczka prostokątna RM 5,08 mm

Instalacja

Przy użyciu 2 wkrętów M2 x 20
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C = NC (normally closed)

Otwieranie

Zamy
kanie

Zakres
ciśnienia

Czasy
przełączania

[ms]

[ms]

DN

Opis

Moc
znamionowa

Tabela zamówień

QNn —
wartość
powietrza

7.1.3.

[l/min]

[W]

[bar]

4

300

0,3

od 2,5 do 7 35

45

184 766
186 8322)

2
12

0,3

10

od 1 do 81)

35

45

0,3

Zawór 3/2-drogowy,
sterowanie serwo, bezprądowy,
wyjście 2 odciążone
2 x C = NC (normally closed)
2

4

300

10

35

45

186 8351)

25

182 086

20

25

182 0881)

od 2,5 do 7 35

45

184 767

2 x 0,3 od 2,5 do 7 203)
1)

3)

10

14
1

3

od 1 do 7

2 x 0,3 od 1 do 8

4

12

186 8311)
186 8331, 2)

3

1

1

Nr ident.

3

Zawór 3/2-drogowy,
sterowanie serwo, bezprądowy,
wyjście 2 odciążone
D = NO (normally open)

300

0,3

184 7682)

2

12

10
1

4

3

2 x zawór 3/2-drogowy,
sterowanie serwo, bezprądowy,
wyjście 2 i 4 odciążone
4

H
4

2

14

300

0,3

od 2,5 do 7 35

45

184 769
184 7732)

12

0,3

od 1 do 7

35

45

186 8341)

5 1 3

Zawór 5/2-drogowy,
sterowanie serwo, bezprądowy,
wyjście 1 z wyjściem 2,
wyjście 4 odpowietrzone
Wersja ze sterowaniem powietrzem dodatkowym
Bez mechanizmu obsługi ręcznej
3
) Należy przestrzegać informacji dotyczących zachowania modułów 8-kanałowych zawartych w rozdziale
„Rozruch”, sekcja „Parametry acykliczne modułów AirLINE Ex”!

1)

2)

Działanie 5/3-drogowe z blokadą pozycji środkowej
Funkcja ta może być realizowana za pomocą odblokowywanego podwójnego zaworu zwrotnego, typ 0498
(sterowanego przez funkcję 2 x 3/2-drogową).
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7.2.

Zawory pneumatyczne typu 6526/6527
(wymiar stacji 16,5 mm)

7.2.1.

Budowa i działanie

Zawory typu 6526 i 6527 składają się z pilotowego zaworu elektromagnetycznego Ex-i (typ 6106) i pneumatycznego zaworu gniazdowego jako wzmacniacza.
Ich zasada działania pozwala na przełączanie wysokich ciśnień przy niskim poborze mocy i krótkich
czasach przełączania.
Zawory pilotowe są wyposażone w awaryjną obsługę ręczną (alternatywnie wersje bez obsługi ręcznej).

Ilustracja 42: Zawory pneumatyczne typ 6526 i typ 6527

7.2.2.

Dane techniczne

Materiał obudowy

PA (poliamid)

Materiał uszczelniający

NBR

Media

Suche sprężone powietrze, gazy obojętne
naolejone lub nienaolejone (zalecany filtr 10 µm)

Przyłącze rurowe

Kołnierz MP13

Moduły pneumatyczne

Typ MP13 z G 1/8", NPT 1/8" lub
typ MP13 ze złączem wtykowym Ø 8 mm

Mechanizm obsługi ręcznej

Tak (alternatywnie warianty bez obsługi ręcznej)

Moc znamionowa

0,3 W

Nominalny tryb pracy

Tryb pracy ciągłej 100%

Przyłącze elektryczne na zaworze

Wtyczka prostokątna RM 5,08 mm

Instalacja

przy użyciu 2 wkrętów M3 x 30
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Otwieranie

Zamy
kanie

Zakres
ciśnienia

DN

Czasy
przełączania

[l/min]

[W]

[bar]

[ms]

[ms]

6

700

0,3

od 2 do 10

80

90

Opis

C = NC (normally closed)

Moc
znamionowa

Tabela zamówień

QNn —
wartość
powietrza

7.2.3.

12

0,3

10

od –0,9
do 8

80

0,3

od 1 do 8

80

90

175 7311)

0,3

od 2 do 8

80

90

175 725

3

Zawór 3/2-drogowy, sterowanie serwo,
bezprądowy,
wyjście 2 odciążone
D = NO (normally open)

6

700

90

175 6731)
175 7231, 2)

175 7262)

2

12

10
1

175 634
175 6742)

2

1

Nr ident.

3

Zawór 3/2-drogowy, sterowanie serwo,
bezprądowy,
wyjście 2 pod ciśnieniem
6

H
4

2

14

700

0,3

od 2 do 8

80

90

175 727
175 7282)

12

0,3

od 1 do 8

80

90

175 7291)

5 1 3

Zawór 5/2-drogowy, sterowanie serwo,
bezprądowy,
wyjście 1 z wyjściem 2,
wyjście 4 odpowietrzone
1)
2)

Wersja ze sterowaniem powietrzem dodatkowym
Bez mechanizmu obsługi ręcznej
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1.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo urazów na skutek dużego ciśnienia w urządzeniu!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem!
• Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym
włączeniem.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów dot.
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!
(Wymiana modułów elektronicznych i zaworów jest dozwolona również pod napięciem.)

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji!
• Czynności instalacyjne może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel, używający odpowiednich narzędzi!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieplanowanego włączenia urządzenia i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia!
• Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
• Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.

OSTROŻNIE!
Wyciek medium i nieprawidłowe działanie!
W przypadku nieprawidłowego osadzenia uszczelek może dojść do nieszczelności i zakłóceń w działaniu
z powodu utraty ciśnienia.
• Zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelek w obszarze układu elektronicznego i układu
pneumatycznego.
Zwarcie, brak działania
Przyłącze elektryczne wymaga precyzyjnego stykania.
• Nie wyginać styków.
• Uszkodzone lub wygięte przyłącza należy wymienić.
• System wolno włączać wyłącznie w sprawnym stanie technicznym komponentów.
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WSKAZÓWKA!
System może być zasilany wyłącznie prądem stałym!
Aby uniknąć uszkodzenia systemu, do jego zasilania energią elektryczną należy używać wyłącznie prądu
stałego.
Unikać spadku ciśnienia!
Aby uniknąć spadku ciśnienia, należy maksymalnie zwiększyć zasilanie ciśnieniowe w systemie.
Części/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 wypadku może dojść do ich natychmiastowego zniszczenia lub uszkodzenia po rozruchu.
• Przestrzegać wymagań zgodnych z EN 61340-5-1 i 5-2, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego rozładowania elektrostatycznego!
• Należy również pamiętać o niedotykaniu elektronicznych części przy podłączonym napięciu zasilającym!
Ograniczenia!
Przy przebudowie/rozbudowie systemu należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń.
• Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Budowa i działanie systemu AirLINE Ex”, sekcja
„Maksymalna rozbudowa systemu”).
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2.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

WSKAZÓWKA!
• Nieprawidłowo zamontowane systemy (np. nieodpowiednio dokręcone kotwy skośne) mogą powodować nieszczelności.
Przed rozruchem należy upewnić się, że wszystkie otwarte mocowania i blokady są szczelnie zamknięte.
• W razie potrzeby można zdjąć niebieskie klapy osłaniające poszczególne płyty.
• Przy przenoszeniu z zimnego do ciepłego otoczenia, aby uniknąć kondensacji, przed instalacją należy
odczekać, aż system dostosuje się do temperatury otoczenia!

2.1.

Demontaż wstępnie zmontowanych systemów

WSKAZÓWKA!
Ważne — prawidłowo wyjąć zespół z opakowania!
Aby zapewnić, że wstępnie zmontowany system nie zostanie uszkodzony po wyjęciu z opakowania,
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
→ Należy chwycić system przy modułach połączeń pneumatycznych i wyjąć go z opakowania (patrz
rysunek „Punkty chwytania”).

Punkty chwytania
Ilustracja 43: Punkty chwytania przy demontażu wstępnie zmontowanych systemów

2.2.

60

Narzędzia montażowe i momenty obrotowe

Zastosowanie

Typ i rozmiar narzędzia

Moment
obrotowy

Uruchamianie elementów blokujących

Śrubokręt płaski rozmiar 5

—

Połączenie śrub zaciskowych na modułach przyłączeniowych, połączenie śrubowe modułu terminala
z modułem pneumatycznym

Śrubokręt płaski rozmiar 7

od 1,3 do
1,5 N · m

Instalacja/demontaż
zaworów z wymiarem stacji 11 mm

Śrubokręt krzyżakowy rozmiar 0

0,2 N · m

Instalacja/demontaż
zaworów z wymiarem stacji 16,5 mm

Śrubokręt krzyżakowy rozmiar 1

0,3 N · m

Przykręcanie kotew skośnych

Klucz imbusowy 3 mm

0,6 N · m
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2.3.

Położenie zespołów

Śruba zaciskowa
Śruby do mocowania zaworu
Element blokujący
Zasuwa odblokowująca
Ilustracja 44: Położenie zespołów, które mają być zamocowane śrubami

Kotwa skośna
Ilustracja 45: Położenie kotwy skośnej na zmontowanym systemie

Torba na kotwy skośne
Ilustracja 46: Dwie torby na kotwy skośne dla jednej płyty
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3.

3.1.

INSTALACJA NA SZYNIE PROFILOWEJ S7
(SYSTEM WSTĘPNIE ZMONTOWANY)
Demontaż systemu z szyny profilowej

→ Poluzować wszystkie śruby zaciskowe (1) na modułach przyłączeniowych (obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

→ Wysunąć system z szyny profilowej.
→ Przesunąć wszystkie śruby zaciskowe (1) na modułach przyłączeniowych do pozycji wyjściowej (obracając je do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

→ Zawiesić system w żądanej pozycji na górnej krawędzi szyny profilowej i otworzyć go.
→ Dokręcić wszystkie śruby zaciskowe (1) obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zalecany
moment obrotowy 1,5 N · m).

Ilustracja 47: Zawieszanie na szynie profilowej
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3.2.

Instalacja/demontaż modułów ET 200iSP

Instalacja

→ Moduły ET 200iSP (moduł terminala, moduły końcowe) można umieścić na szynie profilowej i zatrzasnąć
w systemie AirLINE Ex.

→ Moduły zamocowane na prawej płycie przyłączeniowej zatrzaskują się na miejscu z płytą przyłączeniową.
Demontaż

→ W celu demontażu należy za pomocą śrubokręta płaskiego wyciągnąć zasuwę odblokowującą (2) na
płycie przyłączeniowej. Spowoduje to zwolnienie zatrzaśniętego modułu.

→ Przesunąć moduł w prawo.

1

1

Śruba zaciskowa 1
Zasuwa odblokowująca 2
Ilustracja 48: Śruba zaciskowa / zasuwa odblokowująca
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4.

INSTALACJA SZAFY STEROWNICZEJ

Odległości, które należy zachować przy instalacji w szafie sterowniczej, znajdują się w instrukcji obsługi
SIMATIC ET 200iSP.
Aby ułatwić wymianę modułu elektronicznego, zaleca się zachowanie minimalnej odległości wskazanej na
poniższym schemacie.

Odległość do ściany szafy sterowniczej
60 mm

Ilustracja 49: Odległość od góry do ściany szafy sterowniczej
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5.

5.1.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU Z POJEDYNCZYMI
PŁYTAMI
Budowa systemu

Dwie kotwy skośne (3) łączą moduły ze sobą.

→ W celu zmontowania należy umieścić dwa moduły na szynie profilowej i docisnąć je do siebie.
→ Następnie przykręcić prawy moduł do lewego za pomocą dwóch kotew skośnych.
(Klucz imbusowy 3 mm, moment obrotowy 0,6 N · m.)

→ Kolejne moduły można zamontować w ten sam sposób po prawej stronie.
→ Na koniec dokręcić wszystkie śruby zaciskowe (1) obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(zalecany moment obrotowy: 1,5 N · m).

1
Śruba zaciskowa
Ilustracja 50: Dodawanie płyt
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5.2.

Przebudowa i rozbudowa

→ Odkręcić śruby zaciskowe (1) prawej płyty przyłączeniowej.
→ Odkręcić dwie kotwy skośne (3).
→ Przesunąć płytę przyłączeniową w prawo.
→ W ten sam sposób można przesuwać kolejne płyty, aż do osiągnięcia punktu, w którym system ma
zostać zmieniony.

→ Jeżeli dodawana jest płyta, należy ją najpierw zawiesić na górnej krawędzi szyny profilowej.
→ Przechylić płytę i przesunąć ją w lewo w stosunku do istniejącego podsystemu.

3
Kotwa skośna

Ilustracja 51: Umieszczanie płyty w systemie

5.3.

Instalacja

→ Zmontować system w odwrotnej kolejności.
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6.

DEMONTAŻ/INSTALACJA POSZCZEGÓLNYCH
PŁYT

6.1.

Demontaż

Płyty przyłączeniowe

→ Odblokować żądany moduł, naciskając element blokujący i wychylając go.
→ W przypadku modułu manometru należy zwrócić uwagę, aby wąż był odłączony od modułu pneumatycznego (patrz ilustracja: Przyłącze węża modułu manometru).

Ilustracja 52: Demontaż/instalacja płyty przyłączeniowej

Płyty zaworowe

→ Usunąć zawory i wszelkie istniejące zaślepki ze styków wtykowych (albo zredukować ciśnienie, albo
wszystkie odnośne miejsca zamknąć za pomocą zamknięcia P).

→ Odblokować moduł elektroniczny, naciskając element blokujący w kierunku strzałki i wychylić moduł
(patrz rysunek: Demontaż/instalacja płyty zaworowej).

Odblo

kowan
ie

Ilustracja 53: Demontaż/instalacja płyty zaworowej
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6.2.

Instalacja

Płyty przyłączeniowe
Moduł manometru

→ W przypadku modułu manometru wąż musi być podłączony do modułu pneumatycznego przed podłączeniem modułu (patrz ilustracja: Przyłącze węża modułu manometru).

→ Zaczepić moduł w module terminala i odchylić go, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.
→ Płyty zaworowe
→ Zaczepić moduł elektroniczny w module terminala, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
→ Przesunąć element blokujący w kierunku strzałki i całkowicie wsunąć moduł.
→ Przykręcić zawory (bezciśnieniowo lub wszystkie odnośne miejsca z zamknięciem P).

Przyłącze węża

Ilustracja 54: Przyłącze węża modułu manometru
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7.

DEMONTAŻ/INSTALACJA KLAPEK
OSŁANIAJĄCYCH

7.1.

Instalacja

→ W celu instalacji należy ustawić klapę osłaniającą w pozycji półotwartej, a następnie wsunąć ją w kontur
zawiasu aż do zatrzaśnięcia.

Ilustracja 55: Zakładanie klapy osłaniającej

7.2.

Demontaż

→ Odchylić klapę osłaniającą i ostrożnie unieść zatrzask zawiasu ponad kontur zawiasu (np. za pomocą
małego śrubokręta płaskiego).

Ilustracja 56: Zatrzaskiwanie klapy osłaniającej

Klapy osłaniające nie mają wpływu na działanie systemu i w razie potrzeby można je pominąć lub
usunąć.
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8.

WYMIANA MODUŁU TERMINALA LUB MODUŁU
PNEUMATYCZNEGO

Jeśli chodzi o instalację zespołu modułu pneumatycznego i modułu terminala, moduły są podczas produkcji wyrównywane względem siebie. Zapewnia to zachowanie wszystkich tolerancji na stykach (uchwyt
profilu — wtyczka — kanały płynowe).
W przypadku instalacji samego modułu pneumatycznego na module terminala, podczas integrowania go
z systemem należy upewnić się, że wszystkie interfejsy (uchwyt profilu — wtyczka — kanały płynowe) bez
problemu się zazębiają. W przeciwnym razie należy postępować w następujący sposób:

→ Ponownie wyjąć zespół z systemu.
→ Odkręcić trzy śruby z tyłu modułu terminala.
→ Ponownie ustawić moduł pneumatyczny na module terminala.
→ Ponownie dokręcić trzy śruby.
Uwagi dotyczące przebudowy lub rozbudowy systemu.
Nasmarować pierścienie uszczelniające!
W celu ułatwienia instalacji i ochrony przed uszkodzeniami należy podczas prac montażowych
nasmarować pierścienie uszczelniające modułów pneumatycznych (np. środkiem Centoplex 2 firmy
Klüber Lubrication).
Numery seryjne i identyfikacyjne systemu tracą swoją ważność!
W przypadku przebudowy lub rozbudowy, numery seryjne i identyfikacyjne systemów prefabrykowanych tracą swoją ważność.
W takim przypadku zalecamy usunięcie tabliczki znamionowej i oznaczenie jednostki odpowiednią
adnotacją.
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9.

WYMIANA ZAWORU
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zmiany ciśnienia!
Podczas demontażu zaworu, tylko kanał P jest zamknięty. W ten sposób ciśnienie panujące na wylotach
roboczych A lub B zostaje zredukowane. Podłączony do nich siłownik również zostaje pozbawiony
ciśnienia, co może wywołać ruch.
• Jeżeli objętość po stronie siłownika jest większa, należy zapewnić możliwość odłączenia dla przyłączy
roboczych, aby zapobiec przemieszczaniu się siłownika.

9.1.

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed wymianą zaworu należy doprowadzić instalację do odpowiednio bezpiecznego stanu podstawowego
pod względem elektrycznym.
Jeśli dany zawór nie jest wyposażony w zamknięcie P, należy najpierw obniżyć ciśnienie w systemie.
Jeżeli zawory zamontowane na modułach z zamknięciem P są wymieniane pod ciśnieniem, można zdemontować jednocześnie maksymalnie cztery zawory.
Przy demontażu zaworu wydmuchiwana jest początkowo na zewnątrz z uwagi na zasadę działania
względnie duża ilość powietrza, a to dlatego, że zamknięcie P może zamknąć się dopiero w momencie osiągnięcia wymaganej różnicy ciśnień. Dzięki automatycznemu zamknięciu następuje wyraźne zredukowanie
ilości powietrza wylotowego, przez co przy zamkniętym zamknięciu P pozostaje tylko niewielki wyciek
resztkowy.

9.2.

Instalacja

→ Podczas instalacji zaworu należy upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo założona.
→ Zamontować zawór z momentem obrotowym dokręcania podanym w instrukcji obsługi.
→ Podczas instalacji zaworu należy pamiętać o tym, aby przyłącza robocze zasilane były ciśnieniem
w odpowiedniej pozycji spoczynkowej zaworu aż do momentu jego przełączenia.
Dzięki temu podłączony siłownik może wykonać ruch odpowiednio do przyłożenia ciśnienia.

→ Upewnić się, że te ruchy siłownika nie będą przyczyną uszkodzeń lub niepożądanych akcji w instalacji.
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10.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW POWIETRZA
DOLOTOWEGO I WYLOTOWEGO

Powietrze odprowadzane
Pilotowe powietrze wylotowe /
sterowanie powietrzem dodatkowym
Zasilanie ciśnieniowe

Ilustracja 57: Podłączenie przewodów powietrza dolotowego i wylotowego

10.1.

Przyłącze zasilania ciśnieniowego

→ Podłączyć zasilanie ciśnieniowe do przyłączy P/1 modułów przyłączeniowych.
		Zasilanie powinno odbywać się możliwie największymi przewodami, aby uniknąć spadków ciśnienia.
W przypadku większych systemów AirLINE Ex i zastosowań o wysokim zużyciu energii, zasilanie
powinno być podłączone do prawej i lewej płyty przyłączeniowej, opcjonalnie również poprzez
dodatkowe tarcze przyłączeniowe na środku.

→ Nieużywane przyłącza P/1 zamknąć za pomocą zatyczki.

10.2.

Przyłącze powietrza wylotowego

→ Podłączyć powietrze wylotowe do przyłączy R/S 3/5 modułów przyłączeniowych.
		Należy to zrobić przy użyciu możliwie jak największych przewodów i, jeśli to konieczne, tłumików
o dużym natężeniu przepływu, aby uniknąć ciśnienia zwrotnego.
Wylot powietrza należy podłączyć na prawej i lewej płycie przyłączeniowej, opcjonalnie również poprzez
dodatkowe płyty przyłączeniowe na środku.

10.3.

Pilotowe powietrze wylotowe / sterowanie
powietrzem dodatkowym

W zależności od tego, które zawory są wykorzystywane w systemie AirLINE Ex, przyłącze X jest wykorzystywane w następujący sposób.

10.3.1.

Zawory standardowe

W tym przypadku powietrze wylotowe z wysterowania wstępnego jest wyprowadzane oddzielnie z przyłącza R/S 3/5 na przyłączu X. Pozwala to na uniknięcie problemów w przypadku wystąpienia wyższych
ciśnień zwrotnych w kanale R/S 3/5.
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10.3.2. Zawory ze sterowaniem powietrzem dodatkowym
Dla zaworów, które mają być stosowane w rozszerzonym zakresie ciśnienia, sterowanie serwo jest zasilane
przez własne przyłącze ciśnienia. Należy je zamontować na przyłączu X.

10.4.

Przegroda

Opcjonalnie zasilanie ciśnieniowe systemu może być segmentowane za pomocą przegrody w centralnym
kanale P pomiędzy dwoma modułami pneumatycznymi. Dzięki temu w jednym systemie można stosować
różne poziomy ciśnienia lub różne media.
W przypadku systemów wstępnie zmontowanych, położenie przegrody jest zaznaczone na odpowiednim
module pneumatycznym.
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Rozruch
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1.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo urazów na skutek dużego ciśnienia w urządzeniu!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem!
• Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym
włączeniem.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów dot.
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!
(Wymiana modułów elektronicznych i zaworów jest dozwolona również pod napięciem.)

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.
• Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zasad użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
• Maszynę/urządzenie może uruchamiać wyłącznie wystarczająco przeszkolony personel.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieplanowanego włączenia urządzenia i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia!
• Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
• Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.

WSKAZÓWKA!
System może być zasilany wyłącznie prądem stałym!
Aby uniknąć uszkodzenia systemu, do jego zasilania energią elektryczną należy używać wyłącznie prądu
stałego.
Unikać spadku ciśnienia!
Aby uniknąć spadku ciśnienia, należy maksymalnie zwiększyć zasilanie ciśnieniowe w systemie.
Części/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 wypadku może dojść do ich natychmiastowego zniszczenia lub uszkodzenia po rozruchu.
• Przestrzegać wymagań zgodnych z EN 61340-5-1 i 5-2, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego rozładowania elektrostatycznego!
• Należy również pamiętać o niedotykaniu elektronicznych części przy podłączonym napięciu zasilającym!
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2.

PIERWSZY ROZRUCH

2.1.

Łącze komunikacyjne

Płyty zaworowe komunikują się z modułem interfejsu IM152 poprzez system magistrali tylnej ściany
ET 200iSP. Oprócz danych wejściowych/wyjściowych następuje również wymiana parametrów, danych konfiguracyjnych i diagnostycznych poprzez PROFIBUS DP is z centralnym urządzeniem nadrzędnym (układ
sterowniczy).
Wiele urządzeń nadrzędnych PROFIBUS (układy sterownicze) wymaga programu, za pomocą którego
opisywana jest konfiguracja sprzętowa (np. Siemens Step 7 dla układów sterowniczych S7). Programy
te wymagają pliku danych głównych urządzenia (plik GSD), który zawiera informacje specyficzne dla
urządzenia.
Do korzystania z usług acyklicznych nadal wymagany jest plik EDD. Programy takie jak Siemens PDM
umożliwiają dostęp do obszernych informacji dodatkowych (dane I&M, liczniki cyklu przełączania itd.).
Oba pliki są dostępne na nośnikach danych oraz w aktualnej wersji w Internecie.

Ponieważ pliki te są utrzymywane przez firmę Siemens w celu nawiązania połączenia komunikacyjnego, na stronie głównej firmy Bürkert zamiast plików można znaleźć link, pod którym dostępne
są odpowiednie aktualne wersje.
Siemens Step 7 i Siemens PCS7
W przypadku stosowania systemu Siemens Step 7, alternatywnie do powyższego, możliwe jest zintegrowanie AirLINE Ex za pomocą Hardware Support Package („HSP”) lub analogicznie w Siemens PCS7 za
pomocą Software Update Package („SUP”).
Ten sposób oferuje między innymi następujące korzyści:
1. Funkcje acykliczne systemu AirLINE Ex można parametryzować bezpośrednio w HW-Konfig.
2. Możliwe jest wykorzystanie zaawansowanych funkcji ET 200iSP (np. redundancja).
3. Diagnostyka specyficzna dla sprzętu może być wyświetlana w PCS7.
„HSP” i „SUP” można pobrać ze strony internetowej firmy Bürkert (w zakładce „Typ 8650 — oprogramowanie”) lub otrzymać bezpośrednio od firmy Bürkert.

Płyty przyłączeniowe są elektrycznie pasywne (logicznie transparentne) i nie są brane pod uwagę
w narzędziach konfiguracyjnych.

2.2.

Konfiguracja sprzętu za pomocą GSD na przykładzie
Siemens Step 7

Do konfiguracji magistrali nadrzędnej wymagane jest oprogramowanie, np. Step 7 firmy Siemens.
Aby zapewnić kompatybilność ze sprzętem, należy użyć programu Step 7 firmy Siemens w wersji 5.3
lub nowszej.
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Konfiguracja

→ Przed uzyskaniem dostępu do systemu AirLINE Ex, odpowiedni GSD (pakiet plików) musi zostać zaimportowany do katalogu sprzętu narzędzia.

Ilustracja 58: Wybór ET 200iSP

→ Wybrać ET 200iSP z katalogu sprzętu i przeciągnąć go do PROFIBUS.
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→ Z gałęzi katalogu ET 200iSP wybrać żądane moduły i przeciągnąć je na odpowiednie gniazdo stacji
ET 200iSP.

Ilustracja 60: Ustawianie modułu i gniazda

Aktywne moduły pneumatyczne AirLINE Ex znajdują się w tej samej gałęzi katalogu sprzętowego. Są one
traktowane jak cyfrowy, elektryczny moduł wyjściowy.
Płyty przyłączeniowe są pasywne i nie są konfigurowane (patrz również rozdział „Budowa i działanie
modułów / Płyty przyłączeniowyje”)!
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2.3.

Dostęp do parametrów acyklicznych na przykładzie
Siemens PDM

Aby uzyskać dostęp do acyklicznych parametrów modułów, konieczne jest oprogramowanie, takie jak
Siemens Process Device Manager (PDM).
W celu zapewnienia kompatybilności z okuciami należy używać programu PDM firmy Siemens
w wersji 6.0 lub wyższej.
Odpowiedni EDDL (pakiet plików) musi być zaimportowany do katalogu urządzeń narzędzia przed uzyskaniem dostępu do modułów AirLINE Ex.

→ Po uruchomieniu S7 Manager, wybierać na pasku menu „Dodatki / SIMATIC PDM / Zarządzanie katalogiem urządzeń”.

→ Użyć „Przeszukaj” aby określić katalog źródłowy, w którym przechowywany jest plik EDDL. Następnie
należy wybrać typ urządzenia ET 200iSP i zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Dane systemu ET 200iSP znajdą się teraz w katalogu urządzeń.
Poniższe ilustracje pokazują, w jaki sposób w PDM tworzona jest nowa stacja.

→ Aby wstawić nowy obiekt, należy wybrać typ obiektu.

Ilustracja 61: Wybieranie nowego obiektu
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→ Wstawić nowy obiekt.

Ilustracja 62: Wstawianie nowego obiektu

→ Aby wstawić nowe urządzenie, należy wybrać typ jednostki.

Ilustracja 63: Wybór nowego urządzenia
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→ Ustawić nazwę i adres stacji.

Ilustracja 64: Ustawianie nazwy i adresu stacji

→ Dodać moduły funkcyjne.

Ilustracja 65: Dodawanie modułów funkcyjnych
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→ Ustawić żądaną liczbę identycznych modułów.

Ilustracja 66: Ustawianie liczby identycznych modułów

→ Wybrać typ modułu poprzez menu „Przypisanie”.

Ilustracja 67: Wybór typu modułu
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→ Nacisnąć „OK”, aby zakończyć wybór modułu.

Ilustracja 68: Zakończenie wyboru modułu
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2.4.

Przykład z dwoma różnymi modułami funkcyjnymi

→ Wybierz stację główną.

Ilustracja 69: Wybór stacji głównej

→ Otworzyć stację, aby uzyskać dostęp do funkcji acyklicznych.

Ilustracja 70: Otwieranie stacji
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→ Wybrać typ dostępu (specjalista: pełny dostęp; konserwator: ograniczony dostęp).

Ilustracja 71: Wybór rodzaju dostępu

→ Wybrać stację główną, aby zobaczyć parametry modułu interfejsu i przegląd konfiguracji stacji.

Ilustracja 72: Parametry modułu interfejsu i przegląd konfiguracji stacji
86

polski

Typ 8650
Rozruch

Ilustracja 73: Parametry modułu pneumatycznego AirLINE Ex
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2.5.

Parametry acykliczne modułów AirLINE Ex

2.5.1.

Parametry, które są wyświetlane dla danego modułu lub mogą
być zmieniane dla danego modułu

Nazwa

Value

Unit

Status

1: PDM

—

Wartość początkowa

4 DO Bürkert 11 mm
PDM_ConfigurationTool
# Identyfikacja
# # Jednostka obsługująca
TAG

4 DO Bürkert 11 mm

Opis

—

—
Wartość początkowa

# # Urządzenie
Producent

BUERKERT

Oznaczenie urządzenia

BUERKERT-ID00171941

Numer seryjny urządzeń

00001234

Wersja sprzętu

0

Wersja oprogramowania

A 0.0.4

Statystyczny numer wersji

3

Data montażu

—

—

—

Wartość początkowa

# Moduł
Numer slotu

14

Typ modułu

4 DO Bürkert 11 mm

—

—

# 4 DO Bürkert 11 mm
Format danych

S7

Wartość początkowa

Typ modułu

4 DO Bürkert 11 mm
(BUERKERT-ID00171941)

—

Zwolnienie diagnostyki licznika cyklu
przełączania

zwolnione

Granica ostrzegawcza licznika cyklu
przełączania

1 000 000

Liczba jednocześnie przełączanych
zaworów pilotowych

4

Czas doładowania dla zaworów pilotowych

300
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2.5.2.

Prawa dostępu konserwatora/specjalisty

Niektóre z opisanych poniżej parametrów mogą być zmienione tylko wtedy, gdy uzyskano dostęp
w PDM jako SPECJALISTA.
Dalsze informacje o prawach zapisu i odczytu znajdują się w pomocy online programu Siemens
PDM.

2.5.3.

Funkcje parametrów

• Włączyć diagnostykę licznika cyklu przełączania (odczyt/zapis)
Określa, czy w przypadku przekroczenia limitu ostrzegawczego licznika cyklu przełączania zaworu pilotowego ma być generowany komunikat diagnostyczny.
• Licznik cyklu przełączania granicy ostrzegawczej (odczyt/zapis)
Definiuje, przy jakiej wartości licznika cyklu przełączania zaworu pilotowego ma być generowany komunikat diagnostyczny dla ostrzeżenia.
• Liczba jednocześnie załączanych zaworów pilotowych — dotyczy tylko modułów 8-kanałowych —
(odczyt)
Wskazuje, ile zaworów pilotowych może być załączonych jednocześnie (patrz również czas doładowania).
(W zależności od typu i liczby zaworów pilotowych, całkowity prąd przy włączaniu może być wyższy niż
maksymalny prąd, który moduł elektroniczny może dostarczyć.)
W przypadku modułów 8-kanałowych, zawory od 0 do 3 lub od 4 do 7 tworzą po jednej grupie.
W przypadku, gdy jednocześnie ma być włączonych powyżej 4 zaworów (wliczając w to zawory,
które są już włączone), mogą wystąpić następujące przypadki.
• Przypadek 1 	W grupie od 0 do 3 nie włączają się żadne inne zawory.
W takiej sytuacji zawory, które mają być dodane do grupy od 4 do 7 są natychmiast
włączane.
• Przypadek 2 	W grupie od 0 do 3 kolejne zawory są włączane.
W takiej sytuacji zawory, które mają być dodane do grupy od 4 do 7 są włączane
dopiero po upłynięciu „czasu doładowania”.
• Czas doładowania dla zaworów pilotowych (odczyt/zapis)
Przy włączaniu do zaworów pilotowych podawany jest zwiększony prąd. Po upływie czasu doładowania
prąd jest redukowany, aby zminimalizować straty mocy i zoptymalizować bilans prądowy w module
elektronicznym.
Moduł

Wartość „czasu doładowania”

00171941 (4 kanały 11 mm)

500

00171942 (8 kanałów 11 mm)

300

00171943 (4 kanały 16,5 mm)

800

00171944 (8 kanałów 16,5 mm)

300

• Data ostatniego zresetowania licznika cyklu przełączania (tylko do odczytu)
Wskazuje, kiedy licznik cyklu przełączania siłownika został zresetowany po raz ostatni.
• Zwolnienie diagnostyki licznika cyklu przełączania (odczyt/zapis)
Określa, czy przy przekroczeniu granicy ostrzegawczej licznika cyklu przełączania ma być generowany
komunikat diagnostyczny.
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2.5.4.

Parametry, które są wyświetlane dla danego kanału lub mogą
być zmieniane dla danego kanał

Nazwa

Value

Unit

Status

—

Wartość początkowa

# # Kanał 0
Zwolnienie kanału

zwolnione

Zachowanie w przypadku CPU / urządzenie Przełączanie wartości
nadrzędne STOP
zastępczej
Wartość zastępcza

0

# # # Zawór pilotowy
Reset licznika cyklu przełączania

nieaktywne

Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego

0

Aktualna liczba cykli przełączania

74 766

Wartość początkowa
—

Wartość początkowa
—

# # # Siłownik
Zwolnienie diagnostyki licznika cyklu
przełączania

zwolnione

Granica ostrzegawcza licznika cyklu
przełączania

0

Reset licznika cyklu przełączania

nieaktywne

Data ostatniego zresetowania licznika cyklu
przełączania

—

Aktualna liczba cykli przełączania

74 766

—

Wartość początkowa

—

# # # Diagnostyka
Diagnostyka zbiorcza
Przerwanie przewodu

zablokowany

—

—

Zwarcie

2.5.5.

Funkcje parametru „Kanał” (ogólnie)

• Zwolnienie kanału (odczyt/zapis)
Definiuje, czy kanał jest zwolniony do użytkowania, czy nie.
• Zachowanie przy CPU / urządzenie nadrzędne STOP (odczyt/zapis)
Definiuje, jaką wartość przyjmie kanał, gdy urządzenie nadrzędne ustawi się na STOP.
• Wartość zastępcza (odczyt/zapis)
Definiuje wartość zastępczą dla przypadku „Przełączanie wartości zastępczej w przypadku opcji urządzenie nadrzędne STOP”.

2.5.6.
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• Numer identyfikacyjny zaworu pilotowego (odczyt/zapis)
W tym miejscu można wprowadzić numer identyfikacyjny zastosowanego zaworu pilotowego. Jest on
więc szybko dostępny w przypadku wymiany lub konserwacji zapobiegawczej.
• Bieżąca liczba cykli przełączania (tylko do odczytu)
Wskazuje, ile cykli przełączania wykonał zawór pilotowy od ostatniego zresetowania licznika.

2.5.7.

Funkcje parametru „Siłownik”
(podłączony do zaworu pilotowego tego kanału)

• Zwolnienie diagnostyki licznika cyklu przełączania (odczyt/zapis)
Określa, czy przy przekroczeniu granicy ostrzegawczej licznika cyklu przełączania ma być generowany
komunikat diagnostyczny.
• Licznik cyklu przełączania granicy ostrzegawczej (odczyt/zapis)
Definiuje, przy jakiej wartości licznika cyklu przełączania ma być generowany komunikat diagnostyczny
dla ostrzeżenia.
• Reset licznika cyklu przełączania
Wywołuje reset powiązanego licznika cyklu przełączania.
• Data ostatniego zresetowania licznika cyklu przełączania (tylko do odczytu)
Wskazuje, kiedy licznik cyklu przełączania siłownika został zresetowany po raz ostatni.
• Bieżąca liczba cykli przełączania (tylko do odczytu)
Wskazuje, ile cykli przełączania wykonał siłownik od ostatniego zresetowania licznika.

2.5.8.

Funkcje parametru „Diagnostyka”

• Diagnostyka zbiorcza (odczyt/zapis)
Określa, czy mają być generowane komunikaty diagnostyki zbiorczej.
• Przerwanie przewodu (odczyt/zapis)
Określa, czy komunikat diagnostyczny jest generowany, gdy wyjście jest otwarte.
• Zwarcie (odczyt/zapis)
Wskazuje, czy w przypadku zwarcia wyjścia generowany jest komunikat diagnostyczny.

2.5.9.

Dlaczego oddzielne liczniki cyklu przełączania dla zaworu
pilotowego i siłownika?

Każdy moduł elektroniczny posiada dwa niezależne liczniki cyklu przełączania na kanał (1 dla zaworu pilotowego, 1 dla siłownika), ponieważ oba urządzenia (zawór pilotowy na wyspie, siłownik w polu) mogą być
również konserwowane lub wymieniane niezależnie od siebie.
Przykład
Membrana i dławnica zaworu procesowego są wymieniane w ramach konserwacji zapobiegawczej.
• Licznik cyklu przełączania siłownika może zostać zresetowany.
• Nie ma to jednak wpływu na zawór pilotowy i jego aktualną liczbę cykli przełączania.
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2.6.

Użycie „HSP” i „SUP” w Siemens Step 7/PCS7

2.6.1.

Hardware Support Package (HSP) dla Step 7

Od wersji Step 7 V5.3 SP2, HSP2033 może być instalowany dla katalogu sprzętowego.
Model HSP2033 uzupełnia zdecentralizowane peryferia ET 200iSP o 4- i 8-kanałowe moduły zaworowe
AirLINE Ex.

2.6.2.

Instalacja HSP2033

→ Zapisać plik „hsp2033.zip” w wybranym katalogu i rozpakować go.
→ Otworzyć „HW Konfig” w Step 7.
→ Wybrać polecenie menu „Dodatki / Instalacja aktualizacji HW”.
→ W następnym oknie dialogowym wybrać „Kopiuj z nośnika danych” i wykonać (patrz ilustracje „Instalacja
aktualizacji HW, krok 1–2”).

Ilustracja 74: Instalacja aktualizacji HW, krok 1
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Ilustracja 75: Instalacja aktualizacji HW, krok 2

→ Po zakończeniu procesu kopiowania zamknąć okno dialogowe.
→ Następnie wybrać HSP o numerze 2033 i potwierdzić instalację.

Ilustracja 76: Instalacja aktualizacji HW, krok 3
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Po zakończeniu instalacji moduły zaworów AirLINE Ex 8650 są integrowane z katalogiem sprzętowym.

Ilustracja 77: Aktualizacje HW, zainstalowane
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Zmiana parametrów

→ Poprzez „Właściwości obiektu” modułu można zmieniać jego parametry.

Ilustracja 78: Zmiana parametrów modułu

Zmiany w ustawieniach liczników cyklu przełączania mogą być obecnie dokonywane tylko poprzez
SIMATIC PDM.
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2.7.

Software Update Package (SUP) dla PCS7

Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji oprogramowania dla AirLINE Ex 8560, pełny zakres funkcji zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych ET 200iSP może być wykorzystywany również w PCS7 (od V6.1 SP1).

2.7.1.

Instalacja HSP2033

→ Zapisać plik „Buerkert_Pack.zip” w wybranym przez siebie katalogu i rozpakować go.
→ Przed rozpoczęciem konfiguracji należy zamknąć wszystkie aplikacje SIMATIC.
→ Uruchomić plik „Buerkert_ET200iSP_SM.exe” podwójnym kliknięciem i postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

Program instalacyjny sprawdza, czy dostępne są wymagane programy STEP 7 lub PCS7 V6.1 + SP1.
Po zakończeniu instalacji moduły zaworów AirLINE Ex 8650 zostają włączone do katalogu sprzętowego
„HW Konfig”.

Ilustracja 79: Software Update Package

Zmiany w ustawieniach liczników cyklu przełączania mogą być obecnie dokonywane tylko poprzez
SIMATIC PDM.

96

polski

Typ 8650
Rozruch

Instalacja pakietu Software Update Package jest rejestrowana i można ją sprawdzić w menu Start >
SIMATIC > Informacja > Zainstalowane oprogramowanie.

Ilustracja 80: Oprogramowanie SIMATIC
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3.

KARTA SD / DANE SERIALIZACYJNE SYSTEMU

Dane serializacyjne kompletnie zmontowanych systemów typu 8650 mogą być dostarczane jako elektroniczny rekord danych.
Rekord danych zawiera numery seryjne zaworów, modułów elektronicznych i modułów terminala.
Kolejność odnosi się zawsze do struktury systemu od lewej do prawej (numer seryjny wyspy zaworowej —
numery seryjne wszystkich modułów elektronicznych — numery seryjne wszystkich zaworów — numery
seryjne wszystkich modułów terminala).
W rozdziale „Rozruch / Karta SD / Dane serializacyjne systemu / Rekord danych serializacyjnych”
przedstawiono przykładową strukturę rekordu danych serializacyjnych.

Rekord danych znajduje się na karcie SD umieszczonej w schowku modułu manometru.
Dane są przygotowane w popularnym formacie XML i dzięki temu mogą być łatwo przetwarzane za pomocą
wielu narzędzi (np. prosty edytor tekstu, przeglądarka internetowa, programy arkuszy kalkulacyjnych itp.)
np. do dokumentacji urządzeń.

3.1.

Rekord danych serializacyjnych

Poniżej podano przykład struktury rekordu danych serializacyjnych.
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Numer identyfikacyjny wyspy zaworowej
Numer seryjny wyspy zaworowej

Numer identyfikacyjny pierwszego modułu
elektronicznego
Numer seryjny pierwszego modułu
elektronicznego
Numer identyfikacyjny drugiego modułu
elektronicznego
Numer seryjny drugiego modułu elektronicznego

Numer identyfikacyjny pierwszego zaworu
Numer seryjny pierwszego zaworu

Dane zaworów 2–7 ukryte

Numer identyfikacyjny ostatniego zaworu
Numer seryjny ostatniego zaworu

Numer identyfikacyjny pierwszego modułu
terminala
Numer seryjny pierwszego modułu terminala

Dane modułów terminala 2 i 3 ukryte
Numer identyfikacyjny ostatniego modułu
terminala
Numer seryjny ostatniego modułu terminala

Przykład rekordu danych serializacyjnych
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1.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo urazów na skutek dużego ciśnienia w urządzeniu!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem!
• Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym
włączeniem.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów dot.
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!
(Wymiana modułów elektronicznych i zaworów jest dozwolona również pod napięciem.)

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo urazów na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych!
• Czynności konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel
używający odpowiednich narzędzi!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieplanowanego włączenia urządzenia i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia!
• Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
• Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.

WSKAZÓWKA!
System może być zasilany wyłącznie prądem stałym!
Aby uniknąć uszkodzenia systemu, do jego zasilania energią elektryczną należy używać wyłącznie prądu
stałego.
Unikać spadku ciśnienia!
Aby uniknąć spadku ciśnienia, należy maksymalnie zwiększyć zasilanie ciśnieniowe w systemie.
Części/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 wypadku może dojść do ich natychmiastowego zniszczenia lub uszkodzenia po rozruchu.
• Przestrzegać wymagań zgodnych z EN 61340-5-1 i 5-2, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego rozładowania elektrostatycznego!
• Należy również pamiętać o niedotykaniu elektronicznych części przy podłączonym napięciu zasilającym!
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2.

KONSERWACJA

2.1.

Konserwacja modułów

Moduły systemu AirLINE Ex nie wymagają konserwacji, jeżeli są użytkowane zgodnie z zaleceniami
podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

2.2.

Czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie wybuchem na skutek ładunków elektrostatycznych!
W przypadku nagłego rozładowania elektrostatycznie naładowanych urządzeń lub osób należy liczyć się
z ryzykiem wybuchu w obszarze zagrożenia wybuchem.
• Powierzchnię zaworu elektromagnetycznego należy czyścić tylko przez lekkie przetarcie wilgotną
ściereczką.
Do czyszczenia systemu należy używać wyłącznie wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki.
Rozpuszczalniki lub alkohol nie nadają się do czyszczenia. Mogą one uszkodzić plastikowe części.

2.3.

Funkcja diagnostyki

2.3.1.

Licznik cyklu przełączania

W regularnych odstępach czasu bieżące odczyty liczników są zapisywane w modułach w sposób odporny
na awarie zasilania.
Przy częstym wyłączaniu napięcia roboczego może się zdarzyć, że poszczególne cykle przełączeń
nie zostaną zapisane w pamięci remanentnej i tym samym zapisana liczba cykli przełączeń jest nieco
mniejsza niż liczba cykli przełączeń, które rzeczywiście miały miejsce.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Budowa i działanie modułów / Moduły elektroniczne” oraz „Rozruch / Pierwsze uruchomienie”.
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3.

UTRZYMANIE RUCHU
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo urazów na skutek dużego ciśnienia w urządzeniu!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.

3.1.

Wymiana zaworów podczas pracy

3.1.1.

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed wymianą zaworu należy doprowadzić instalację do odpowiednio bezpiecznego stanu podstawowego
pod względem elektrycznym.
Jeśli dany zawór nie jest wyposażony w zamknięcie P, należy najpierw obniżyć ciśnienie w systemie.
Jeżeli zawory zamontowane na modułach z zamknięciem P są wymieniane pod ciśnieniem, można zdemontować jednocześnie maksymalnie cztery zawory.
Przy demontażu zaworu wydmuchiwana jest początkowo na zewnątrz z uwagi na zasadę działania względnie
duża ilość powietrza, a to dlatego, że zamknięcie P może zamknąć się dopiero w momencie osiągnięcia
wymaganej różnicy ciśnień. Dzięki automatycznemu zamknięciu następuje wyraźne zredukowanie ilości
powietrza wylotowego, przez co przy zamkniętym zamknięciu P pozostaje tylko niewielki wyciek resztkowy.

3.1.2.

Wymiana

→ Odkręcić obie śruby zaworu i zdjąć zawór.
→ Podczas instalacji nowego zaworu należy upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo założona.
→ Zamontować zawór z momentem obrotowym dokręcania podanym w instrukcji obsługi.
→ Podczas instalacji zaworu należy pamiętać o tym, aby przyłącza robocze zasilane były ciśnieniem
w odpowiedniej pozycji spoczynkowej zaworu aż do momentu jego przełączenia.
Dzięki temu podłączony siłownik może wykonać ruch odpowiednio do przyłożenia ciśnienia.

→ Upewnić się, że te ruchy siłownika nie będą przyczyną uszkodzeń lub niepożądanych akcji w instalacji.

3.2.

Wymiana modułów elektronicznych podczas pracy

Podobnie jak w przypadku elektrycznych modułów we/wy firmy Siemens, moduły elektroniczne systemu
AirLINE Ex można wymieniać w trakcie eksploatacji.
Moduł interfejsu pozwala na usunięcie tylko jednego modułu elektronicznego. W przypadku jednoczesnego wymontowania kilku modułów elektronicznych, stacja zgłasza stan usterki.
W przypadku wymiany modułów elektronicznych podczas pracy należy postępować w następujący sposób:

→ Aby wymienić moduł elektroniczny, należy najpierw usunąć wszystkie podłączone do niego zawory (jak
opisano powyżej). W przypadku nieużywanych pozycji zaworu należy w razie potrzeby usunąć zaślepki
styków elektrycznych.

→ Usunąć moduł elektroniczny. Sposób postępowania opisany jest w rozdziale „Instalacja/demontaż
poszczególnych płyt”.
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3.3.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Usterka

Możliwa przyczyna

Zawory nie przełączają
się.

Brak lub zbyt niskie napięcie
robocze.

→ Sprawdzić połączenie elektryczne.
→ Zapewnić prawidłowe napięcie
robocze.

Obsługa ręczna nie jest w pozycji
neutralnej.

→ Ustawić obsługę ręczną

Zasilanie ciśnieniowe niewystarczające lub niedostępne.

→ Zasilanie ciśnieniowe powinno mieć moż-

Nieprawidłowa konfiguracja.

→ Zastosować odpowiedni moduł

Kanał niedopuszczony do użytku.

→ Zmiana ustawień parametrów (patrz

w pozycji zerowej.

liwie dużą objętość (również dla urządzeń
poprzedzających, takich jak regulatory
ciśnienia, urządzenia do konserwacji,
zawory otwierania/zamykania itp.).
Minimalne ciśnienie robocze 2,5 bara.
z katalogu sprzętu.

Za mała wartość ustawiona dla
„czasu doładowania”.

Zawory przełączają się
z opóźnieniem lub
przedmuchują
przyłącza
odprowadzające.

Nieszczelne bloki
zaworowe.

punkt „Parametry acykliczne modułów
AirLINE Ex” w rozdziale „Rozruch”).

Bezpiecznik w module zadziałał
w wyniku zwarcia (może wystąpić
tylko w przypadku skrajnej
usterki).

→ Wymienić moduł elektroniczny.

Zasilanie ciśnieniowe niewystarczające lub niedostępne.

→ Zasilanie ciśnieniowe powinno mieć moż-

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

→ Przed przełączeniem zaworów

Niedostateczne odpowietrzanie
kanałów powietrza wylotowego
z powodu zbyt małych lub zabrudzonych tłumików (ciśnienia
zwrotne).

→ Stosować odpowiednio zwymiarowane

Zanieczyszczenia lub ciała
obce w zaworze pilotowym lub
głównym.

→ Wymienić zawór.

• Brakujące lub zgniecione
o-ringi pomiędzy modułami.

→ Zidentyfikować nieszczelności lub bra-

• Brak lub nieprawidłowe
umieszczenie uszczelek profilowych między zaworem
a podstawowym modułem
pneumatycznym.

→ Wstawić brakujące uszczelki lub

Sprawdzić, czy przynależne zawory nie
są uszkodzone.

liwie dużą objętość (również dla urządzeń
poprzedzających, takich jak regulatory
ciśnienia, urządzenia do konserwacji,
zawory otwierania/zamykania itp.).
Minimalne ciśnienie robocze 2,5 bara.
należy zastosować ciśnienie w bloku
zaworowym!
tłumiki lub naczynia rozprężne.

→ Wyczyścić zabrudzone tłumiki.

kujące uszczelki.

wymienić uszkodzone uszczelki.
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Usterka

Możliwa przyczyna

Dioda LED funkcji sterowania świeci.

Nieprawidłowa konfiguracja.

→ Zastosować odpowiedni moduł

Diagnostyka zaworu reaguje
(zwarcie, wyjście otwarte).

→ Sprawdzić, czy zawór jest prawidłowo

z katalogu sprzętu.
zamontowany.

→ Wymienić uszkodzone zawory.
→ Dezaktywować diagnostykę dla niewykorzystanych pozycji zaworu.

Moduł nie uruchamia się
z powodu wewnętrznego
ograniczenia prądu (zwarcia na
wyjściach).

→ Usunąć zwarcia (uszkodzone zawory
na wyjściach).

→ Przeprowadzić reset napięcia modułu/
systemu.

Po uruchomieniu stacji ET 200iSP z adresem PROFIBUS X, adres ten można zmienić w następujący
sposób:

→ Wyłączyć stację.
→ Ustawić adres 0 (wszystkie przełączniki DIP w pozycji OFF).
→ Włączyć stację i odczekać ok. 10 sekund.
→ Wyłączyć stację i ponownie odczekać ok. 10 sekund.
→ Ustawić żądany nowy adres Y.
→ Włączyć stację.
Nowy adres zostanie skopiowany.

3.4.

Naprawa

Jeśli konieczna jest naprawa, należy wysłać zespół do właściwego oddziału firmy Bürkert lub skontaktować
się z naszym działem obsługi klienta.
Adres i numer telefonu można znaleźć w rozdziale „Informacje ogólne / Zakres dostawy”.

106

polski

Typ 8650
Magazynowanie, opakowanie
transport, utylizacja

Magazynowanie, opakowanie, transport, utylizacja
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1.

MAGAZYNOWANIE

WSKAZÓWKA!
Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i niezapylonym miejscu!
• Temperatura przechowywania: od –40°C do +70°C.

1.1.

Warunki przechowywania zespołów w oryginalnym
opakowaniu

Poniższe informacje dotyczą zespołów przechowywanych w oryginalnym opakowaniu.
Wymóg

Dopuszczalny zakres

Swobodne opadanie

≤1m

Temperatura

od –40 do +70°C

Zmiana temperatury

20 K/h

Ciśnienie powietrza

od 1080 do 660 hPa (odpowiada wysokości od –1000 m do +3500 m)

Relatywna wilgotność
powietrza

5–95%, bez kondensacji

AirLINE Ex przewyższa wymagania normy IEC 61131-2 w zakresie warunków przechowywania.
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1.2.

Wyłączenie z eksploatacji

1.2.1.

Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo urazów na skutek dużego ciśnienia w urządzeniu!
• Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i całkowicie odpowietrzyć przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek porażenia prądem!
• Przed ingerencją w urządzenie lub maszynę wyłączyć napięcie i zabezpieczyć je przed ponownym
włączeniem.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed wypadkami oraz przepisów dot.
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych!
(Wymiana modułów elektronicznych i zaworów jest dozwolona również pod napięciem.)

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji!
• Czynności związane z demontażem może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany
personel, używający odpowiednich narzędzi.
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieplanowanego włączenia urządzenia i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia!
• Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.

1.2.2.

Wyłączenie systemu z eksploatacji

→ Odpowietrzyć system.
→ Odłączyć źródło zasilania.
→ Zdemontować moduły. Sposób postępowania opisany jest w rozdziale „Instalacja/demontaż poszczególnych płyt”.

→ Moduły należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w podobnym opakowaniu ochronnym.
1.2.3.

Ponowny rozruch

		Rozpakować i zaaklimatyzować moduły przed ich ponownym uruchomieniem.
		Rozruch został opisany w rozdziale „Rozruch / Pierwszy rozruch”.
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2.

OPAKOWANIE, TRANSPORT

WSKAZÓWKA!
Uszkodzenia transportowe!
Niewystarczająco zabezpieczone urządzenia mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu.
• Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym przed wodą i zanieczyszczeniami
w odpornym na wstrząsy opakowaniu.
• Unikać przekraczania (powyżej i poniżej określonych wartości) dopuszczalnej temperatury
przechowywania.
• Chronić połączenia elektryczne i przyłącza pneumatyczne przed uszkodzeniami ze strony nasadek.

2.1.

Warunki transportowania zespołów w oryginalnym
opakowaniu

AirLINE Ex przewyższa wymagania normy IEC 61131-2 w zakresie warunków transportu.
Poniższe informacje dotyczą zespołów transportowanych w oryginalnym opakowaniu.
Wymóg

Dopuszczalny zakres

Swobodne opadanie

≤1m

Temperatura

od –40 do +70°C

Zmiana temperatury

20 K/h

Ciśnienie powietrza

od 1080 do 660 hPa (odpowiada wysokości od –1000 m do +3500 m)

Relatywna wilgotność
powietrza

5–95%, bez kondensacji

3.

UTYLIZACJA

→ Urządzenie i opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
WSKAZÓWKA!
Szkody w środowisku naturalnym z powodu części urządzenia zanieczyszczonych mediami.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji i ochrony środowiska.
Wskazówka!
Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących usuwania odpadów.
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1.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym oświadczamy, że wyroby i nazwie
elektryczny i pneumatyczny system automatyzacji AirLINE Ex typ 8650
spełniają wymogi ustanowione w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich:
• Dyrektywa niskonapięciowa (2006/95/WE)
• Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE)
• Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
• Dyrektywa ATEX (94/9/WE)
Do oceny wyrobów pod kątem zgodności z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) wykorzystano jedną
lub więcej z poniższych norm:
EN 50178

Wyposażenie instalacji elektroenergetycznych w urządzenia elektroniczne

EN 60730-1

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych zastosowań — Część 1: Wymagania ogólne

EN 60664-1

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia —
Część 1: Zasady, wymagania i badania

EN 60204-1

Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne

EN 60529

Stopnie ochrony obudowy (kod IP)

EN 61010-1

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki
i urządzeń laboratoryjnych — Część 1: Wymagania ogólne

dodatkowo dla zaworów elektromagnetycznych:
DIN VDE 0580 Urządzenia i komponenty elektromagnetyczne — Wymagania ogólne
Do oceny wyrobów pod względem zgodności z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej
(2004/108/WE) wykorzystano jedną lub więcej z następujących norm:
EN 61000-3-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Wartości graniczne —
Wartości graniczne dla prądów harmonicznych (jednostkowy prąd wejściowy
<= 16 A na przewód)

EN 61000-3-3

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-3: Wartości graniczne —
Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych sieciach
zasilających niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym <= 16 A na
przewód, które nie podlegają specjalnym warunkom przyłączenia

EN 61000-6-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-2: Normy ogólne —
Odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych

EN 61000-6-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-4: Podstawowe normy
techniczne; podstawowa norma techniczna dotycząca emisji zakłóceń dla
obszarów przemysłowych
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Do oceny wyrobów pod kątem zgodności z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
wykorzystano jedną lub więcej z poniższych norm:
EN 60730-1

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych zastosowań — Część 1: Wymagania ogólne

EN 60730-2-8

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnych zastosowań — Część 2-8: Wymagania specjalne dla elektrycznie sterowanych
zaworów wodnych, łącznie z wymaganiami mechanicznymi

Wyroby te zostały poddane następującym procedurom oceny zgodności:

Moduły A

Wewnętrzna kontrola produkcji

Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych dla wyrobów o napięciu znamionowym < 50 V ma zastosowanie do oznakowania CE tylko dla urządzeń o DN > 25 mm, które kontrolują gazy grupy 1 lub parę wodną,
lub które kontrolują gazy grupy 2 o średnicy nominalnej > 32 mm, a produkt znajduje się w zakresie > 1000
i < 3500 dla obliczenia PN* x DN*.
Do oceny wyrobów o napięciu nominalnym >= 50 V w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej urządzeń
ciśnieniowych (97/23/WE) stosuje się art. 1 ust. 3.6 tej dyrektywy, zgodnie z którym urządzenia te objęte
są dyrektywą niskonapięciową i tym samym nie wchodzą w zakres dyrektywy dotyczącej urządzeń
ciśnieniowych.
Do oceny wyrobów w odniesieniu do dyrektywy 94/9/WE ATEX zastosowano jedną lub więcej z następujących norm, zgodnie z certyfikatem badania typu:
EN 60079-0
(zastępuje EN 50014)
EN 60079-1
(zastępuje EN 50018)
EN 60079-7
(zastępuje EN 50019)
EN 60079-11
(zastępuje EN 50020)
EN 60079-15
(zastępuje EN 50021)
EN 60079-18
(zastępuje EN 50028)

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów —
Część 0: Wymagania ogólne
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów —
Część 1: Osłona ognioszczelna „d”
Atmosfera wybuchowa — Część 7: Zabezpieczenie urządzeń dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu „e”
Atmosfera wybuchowa — Część 11: Zabezpieczenie urządzeń poprzez iskrobezpieczeństwo „i”
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów —
Część 15: Budowa, badanie i oznaczenie urządzeń elektrycznych o stopniu
ochrony przeciwwybuchowej „n”
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów —
Część 18: Budowa, badanie i oznaczenie urządzeń elektrycznych o stopniu
ochrony przeciwwybuchowej „m”

EN 61241-0
(zastępuje częściowo
EN 50281-1-1)

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego — Część 0:
Wymagania ogólne

EN 61241-1
(zastępuje częściowo
EN 50281-1-1)

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego — Część 1:
Ochrona poprzez obudowę „tD”
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Do oceny urządzeń nieelektrycznych i wyposażenia na terenie stacji paliw wykorzystano również następującą normę:
EN 13463-1

Urządzenia nieelektryczne do stosowania w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem — Część 1: Podstawy i wymagania

EN 13617-1

Stacje paliw — Część 1: Wymogi bezpieczeństwa dotyczące budowy i eksploatacji dystrybutorów, dystrybutorów ciśnieniowych i pomp zdalnych

Produkcja urządzeń elektrycznych, dla których dostępny jest certyfikat badania typu WE, jest nadzorowana
przez
Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Oznaczenie CE0102 jest nanoszone na te urządzenia.
Do instrukcji obsługi dołączone jest świadectwo badania typu WE, z którego można również odczytać
numer.
Corporate Quality, Uwe Schlauch
Bürkert Werke GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen | Niemcy
Ingelfingen, 02.02.2007
(Niniejszy dokument został sporządzony w formie elektronicznej i dlatego jest ważny również bez podpisu.)
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1.1.

Zastosowane normy dla certyfikatów CSA, FM-Ex
i IEC-Ex

Następujące normy zostały użyte do zatwierdzenia wyrobów przez CSA:
CAN/CSA 22.2 No. 157-92
CAN/CSA 22.2 No. 213-M1987
CAN/CSA 22.2 E-60079-0-07
CAN/CSA 22.2 E-60079-7-03
CAN/CSA 22.2 E-60079-11-02
ANSI/ISA-60079-0 (12.00.01)-2005
ANSI/ISA-60079-7 (12.16.01)-2002
ANSI/ISA-60079-11 (12.02.01)-2002
Następujące normy zostały użyte do zatwierdzenia FM-Ex wyrobów przez CSA:
FM Class 3600-1998
FM Class 3610-2007
FM Class 3611-2004
FM 3810 — (ANSI/ISA-82.02.01-2004)
Następujące normy zostały użyte do zatwierdzenia IEC-Ex wyrobów przez CSA:
IEC 60079-0:2004
IEC 60079-7:2006
IEC 60079-11:1999
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1.2.

Zgodna z dopuszczeniem konstrukcja systemu 8650

W celu zapewnienia, że system został skonfigurowany zgodnie z dopuszczeniem, należy przestrzegać
następujących zasad:
Przy przebudowie lub rozbudowie systemu należy sprawdzić, czy ma ona wpływ na spełnione
warunki dopuszczenia.
System typu 8650 może być umieszczony w dowolnym miejscu pomiędzy IM152 a modułem końcowym
stacji SIMATIC ET 200iSP.
System 8650 musi być instalowany od lewej do prawej strony w kierunku instalacji:
1. Ograniczyć system z lewej strony za pomocą płyty przyłączeniowej na bazie certyfikowanego modułu
terminala (numer identyfikacyjny 00173368).
2. Po nim występuje jedna lub więcej płyt zaworowych — wersje o szerokości 44 mm lub 66 mm mogą być
dowolnie łączone — w oparciu o moduły terminala (szerokość 44 mm: numer identyfikacyjny 00173370
lub szerokość 66 mm: numer identyfikacyjny 00173371). Szczegóły dotyczące płyt zaworowych są
dostępne w rozdziale „Płyty zaworowe”.
3. Zamknąć system po prawej stronie za pomocą płyty przyłączeniowej, która bazuje na certyfikowanym
module terminala (numer identyfikacyjny 00173369).
4. W przypadku większych systemów lub systemów o dużym przepływie mediów można zastosować
dodatkowe płyty przyłączeniowe pomiędzy płytami zaworowymi, w oparciu o certyfikowany moduł terminala (numer identyfikacyjny 00173368).

Płyty zaworowe
Płyty zaworowe o szerokości 44 mm / wersja z 4 kanałami:
Powyższy moduł terminala wyposażony jest w moduł elektroniczny (numer identyfikacyjny 00171941).
Jest on zatwierdzony do sterowania zaworami pilotowymi typu 6104 Ex-i lub typu 6144 Ex-i.
Jeśli gniazdo zaworu nie jest używane, jest ono wyposażone w zaślepkę (numer identyfikacyjny 653670).
Płyty zaworowe o szerokości 44 mm / wersja z 8 kanałami:
Powyższy moduł terminala wyposażony jest w moduł elektroniczny (numer identyfikacyjny 00171942).
Jest on zatwierdzony do sterowania zaworami pilotowymi typu 6144 Ex-i.
Jeśli gniazdo zaworu nie jest używane, jest ono wyposażone w zaślepkę (numer identyfikacyjny 653670).
Płyty zaworowe o szerokości 66 mm / wersja z 4 kanałami:
Powyższy moduł terminala wyposażony jest w moduł elektroniczny (numer identyfikacyjny 00171943).
Jest on zatwierdzony do sterowania zaworami pilotowymi typu 6106 Ex-i.
Jeśli gniazdo zaworu nie jest używane, jest ono wyposażone w zaślepkę (numer identyfikacyjny 653670).
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1.3.

Certyfikaty dopuszczenia

• Moduły terminala (numer certyfikatu ATEX: KEMA 06ATEX0092)
• Moduły elektroniczne (numer certyfikatu ATEX: KEMA 06ATEX0093)
• Zawory typ 6144 Ex-i (numer certyfikatu ATEX: PTB 07ATEX2048)
• Zawory typu 6104 Ex-i z cewką elektromagnesu „G1 642 735” (numer certyfikatu ATEX: PTB 01 ATEX2173)
• Zawory typu 6106 Ex-i z cewką elektromagnesu „AC21” (numer certyfikatu ATEX: PTB 01 ATEX2175).

1.3.1.

Przegląd zaworów, które mogą być stosowane w zależności
od żądanego dopuszczenia i zastosowanych modułów
elektronicznych

Moduł elektroniczny
171941
(4 kanały 11 mm)
171942
(8 kanałów 11 mm)
171943
(4 kanały 16,5 mm)
171944
(8 kanałów 16,5 mm)

Maks. dopuszczalna
temp. otoczenia, °C1)

Dopuszczenie
ATEX

IEC-Ex

FM-Ex

55

6104, 6144

6104, 6144

w przygotowaniu

50

6144 (wariant
z podwójnym
zaworem)

—

—

55

6106

6106

w przygotowaniu

Moduł nie jest jeszcze dostępny

	W zależności od pozycji montażowej granica ta może być niższa — szczegóły w świadectwach badań
typu.

1)
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2.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU ATEX —
MODUŁ TERMINALA

(numer potwierdzenia: KEMA 06ATEX0092, numer wydania: 2)
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3.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU IEC-EX — MODUŁ
TERMINALA

(numer potwierdzenia: KEMA IECExKEM07.0033, numer wydania: 0)
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4.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU ATEX — MODUŁ
ELEKTRONICZNY

(numer potwierdzenia: KEMA 06ATEX0093, numer wydania: 3)
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5.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU IEC-EX — MODUŁ
ELEKTRONICZNY

(numer potwierdzenia: KEMA IECExKEM07.0032, numer wydania: 0)
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6.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU ATEX — ZAWORY
11 MM TYPU 6104

(numer potwierdzenia: PTB 01ATEX2173)
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7.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU IEC-EX —
ZAWORY 11 MM TYPU 6104

numer potwierdzenia: PTB06.0101)
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8.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU ATEX — ZAWORY
16,5 MM TYPU 6106

(numer potwierdzenia: PTB 01ATEX2175)
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9.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU IEC-EX —
ZAWORY 16,5 MM TYPU 6106

(numer potwierdzenia: PTB06.0102)
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10.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU ATEX — ZAWORY
11 MM TYPU 6144

(numer potwierdzenia: PTB 07ATEX2048)
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11.

CERTYFIKAT BADANIA TYPU IEC-EX —
ZAWORY 11 MM TYPU 6144

(numer potwierdzenia: IECEx PTB07.0063)
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