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O Quickstart

Tipo 8652

1 O QuicksTarT
O	Quickstart	contém	as	informações	mais	importantes	e	as	ins-
truções de uso do dispositivo de forma abreviada. A descrição 
completa é encontrada no manual de operação do tipo 8652.
Mantenha	o	Quickstart	acessível	para	todos	os	usuários.	O	Qui-
ckstart	sempre	deve	ser	disponibilizado	para	cada	novo	proprie-
tário do dispositivo.

informações importantes sobre segurança!
 ▶ Ler este manual com atenção.
 ▶ Prestar atenção especial às instruções de segurança, uso 
conforme a destinação e condições de uso.

 ▶ As pessoas que trabalham neste dispositivo devem ler e 
compreender este manual.

Os	manuais	de	operação	e	as	fichas	de	dados	dos	dispo-
sitivos	Bürkert	podem	ser	encontrados	na	internet	em: 
www.buerkert.com

1.1 símbolos de representação
Perigo

avisa sobre um perigo imediato.
 ▶ O	desrespeito	resulta	em	morte	ou	ferimentos	graves.

AdvertênciA

avisa sobre uma situação potencialmente perigosa.
 ▶ O	desrespeito	representa	risco	de	ferimentos	graves	ou	
morte. 

cuidAdo

avisa sobre um possível perigo.
 ▶ Ignorar estas indicações pode causar ferimentos médio ou 
leves.. 

Atenção

avisa sobre danos materiais.

Dicas e recomendações importantes.

Faz	referência	a	informações	neste	manual	de	operação	
ou em outras documentações.

 ▶   Indica uma instrução para evitar um perigo.
 → Identifica	uma	etapa	de	trabalho	que	deve	ser	executada.

português BR
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Uso de acordo com a destinação

Tipo 8652

2 usO de acOrdO cOm a 
desTinaçãO

a ilha de válvulas airline tipo 8652 foi concebida para o 
acionamento e determinação dos estados de comutação 
das válvulas de processo de acionamento pneumático.

 ▶ Utilizar	o	dispositivo	apenas	em	conformidade	com	a	desti-
nação.	A	utilização	inadequada	do	dispositivo	pode	resultar	
em riscos para pessoas, instalações próximas e ao meio 
ambiente. 

 ▶ Em atmosferas explosivas é permitido usar apenas os 
dispositivos	certificados	para	isso.	Tais	dispositivos	são	
identificados	por	meio	de	uma	placa	de	características	Ex	
separada. Consultar as informações na placa de caracterís-
ticas Ex separada e as instruções Ex adicionais fornecidas 
no escopo da entrega antes de usar em atmosfera explosiva.

 ▶ O	transporte	apropriado	e	o	cuidado	no	armazenamento,	
montagem, instalação, comissionamento, operação e manu-
tenção	são	pré-requisitos	para	uma	operação	segura	e	sem	
defeitos.

 ▶ A	utilização	requer	que	os	dados	permitidos,	condições	
operacionais e condições de uso sejam consultados. Essas 
informações são encontradas nos documentos contratuais, 
manual de operação e placa de características.

 ▶ No uso combinado com dispositivos ou componentes de 
terceiros,	usar	apenas	aqueles	recomendados	ou	certifica-
dos	pela	Bürkert.

 ▶ Em	área	externa,	certificar-se	de	que	o	dispositivo	seja	ins-
talado em um armário de distribuição com grau de proteção 
mínimo IP 65.

 ▶ Em	área	interna,	certificar-se	de	que	o	dispositivo	seja	ins-
talado em um armário de distribuição com grau de proteção 
mínimo IP 20.

 ▶ Usar o dispositivo apenas em perfeito estado técnico.

A ilha de válvulas é destinada exclusivamente ao uso no setor 
industrial.
A ilha de válvulas não é adequada para o uso em aplicações 
que envolvem perigo para a saúde e a vida.

3 definições
termo neste manual é usado para designar
Atuador, válvula 
de processo

Consumidor pneumático que é acionado 
pela ilha de válvulas

büS Sistema	de	barramento	Bürkert,	um	barra-
mento de comunicação desenvolvido pela 
Bürkert	e	baseado	no	protocolo	CANopen

EVS Desligamento externo de tensão de válvula
As	válvulas	podem	ser	desenergizadas	
independentemente do sinal de controle 
do bus master. Este desligamento de segu-
rança pode ser feito em válvulas individuais, 
unidades de válvulas ou em toda a ilha de 
válvulas.

Dispositivo, ilha 
de válvulas

Ilha de válvulas AirLINE tipo 8652

Variante	SIA Variante	para	o	desligamento	de	segurança	
(veja	“EVS”)

Válvula	 
pneumática, 
válvula piloto

válvula	de	êmbolo	pneumática	integrável	à	
ilha de válvulas

português BR
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Instruções básicas de segurança

Tipo 8652

4 insTruções básicas de 
segurança

Estas instruções de segurança não contemplam eventualidades 
e eventos relacionados à montagem, operação e manutenção. 
A empresa operadora é responsável pelo cumprimento dos regu-
lamentos de segurança locais relacionados ao pessoal.

risco de ferimentos decorrentes da pressão elevada e movi-
mento descontrolado dos atuadores.

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

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

risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar	a	tensão	antes	de	realizar	trabalhos	no	dispositivo	
ou sistema. Proteger contra religação.

 ▶ Respeitar	as	normas	de	prevenção	de	acidentes	e	de	segu-
rança para dispositivos elétricos.

risco de ferimentos nas partes quentes do dispositivo.
 ▶ Manter o dispositivo afastado de mídias e substâncias facil-
mente	inflamáveis.

risco de ferimentos decorrentes de instalação e manutenção 
inadequadas.

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

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

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

 ▶ Proteger o dispositivo e a instalação contra ativação 
inadvertida.

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

O dispositivo pesado pode causar ferimentos.
Um dispositivo pesado pode cair durante o transporte ou mon-
tagem e causar ferimentos.

 ▶ Transportar, montar e desmontar dispositivos pesados apenas 
com auxílio de um colega.

 ▶ Usar equipamento apropriado.
situações genéricas de risco.
Para	proteção	contra	ferimentos:

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

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

 ▶ Não	alimente	as	conexões	de	fluido	do	sistema	com	líquidos.
 ▶ Após interrupção do processo, assegurar que a reativação 
seja feita de forma controlada.  
Observar	a	sequência: 
1. Estabelecer o fornecimento elétrico. 
2.  Estabelecer o fornecimento pneumático (no caso de 

alimentação externa de pressão, primeiro o ar externo de 
comando auxiliar [X/12/14] e, em seguida, a pressão do 
fluido	[P/1]).

 ▶ Não	realizar	nenhuma	alteração	no	dispositivo
 ▶ Não sobrecarregar o dispositivo mecanicamente.
 ▶ Respeitar	as	regras	técnicas	gerais.

português BR
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Atenção

componentes e módulos suscetíveis à eletrostática.
O	dispositivo	contém	componentes	eletrônicos	sensíveis	à	descarga	
eletrostática	(ESD).	O	contato	com	pessoas	ou	objetos	com	carga	
eletrostática representam risco para esses componentes. Na pior 
das hipóteses, esses componentes são destruídos imediatamente 
ou deixarão de funcionar após o comissionamento. 
Observar	os	requisitos	da	EN	61340-5-1	para	reduzir	ou	evitar	
possíveis danos decorrentes de uma descarga eletrostática 
repentina. Não tocar nos elementos eletrônicos quando estiverem 
sob tensão elétrica. 

5 infOrmações gerais

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

internacional 
Os	endereços	de	contato	podem	ser	encontrados	na	última	
página	do	Quickstart	impresso.
Além	disso,	na	internet	em:	country.burkert.com

5.2 garantia
O	requisito	para	a	garantia	é	a	utilização	adequada	do	dispositivo	
respeitando-se	as	condições	específicas	de	uso.	

5.3 informações na internet
Os	manuais	de	operação	e	as	fichas	de	dados	dos	produtos	Bürkert	
podem	ser	encontrados	na	Internet	em:
country.burkert.com 

6 dadOs TécnicOs

6.1 conformidade e normas
O	dispositivo	está	em	conformidade	com	as	diretivas	CE	conforme	
a declaração CE (quando aplicáveis).
As normas empregadas com as quais a conformidade com as 
diretivas	são	comprovadas	podem	ser	consultadas	no	certificado	
de exame CE e/ou a declaração de conformidade CE (quando 
aplicáveis). 

6.2 condições operacionais

Temperatura 
ambiente

–10…+55°C

Temperatura de 
armazenamento

–10…+60°C

Altitude para 
uso

Para as versões UL homologadas, limitado 
a,	no	máximo	2000 m	acima	do	nível	do	mar

Qualidade do ar 
comprimido

ISO	8573-1:2010,	classe	7.4.4

Grau de 
proteção

IP20

Informações gerais

português 
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6.3 dados elétricos
6.3.1 informações gerais

Atenção

 ▶ Usar	extra-baixa	tensão	de	segurança	conforme	classe	de	
proteção	III	EN 61140,	VDE	0140.

Modo nominal 
de operação

Operação	contínua	(100%	ED)

Tensão de 
operação

24	V	 	±	10	%,	 
Ondulação	na	interface	de	barramento	de	
campo	máx. 1	Vss1

1) As versões homologadas UL devem ser alimentadas com uma das 
seguintes formas: 
a. “Limited Energy Circuit” (LEC) conforme UL/IEC61010-1 
b. “Limited Power Source” (LPS), conforme UL/IEC60950 
c. SELV / PELV com proteção contra sobrecorrente com homologação 
UL, concebido  
de acordo com UL/IEC61010-1, tabela 18 
d. Fonte de alimentação NEC-Class2

consumo de corrente
O	consumo	de	energia	varia	de	acordo	com	a	configuração	da	
ilha de válvulas. A corrente total para a interface do barramento 
de	campo	é	calculada	pela	seguinte	fórmula:

itotal= ibásica+ (n x iválvula) + (m x ifeedback) + (k x imódulo eletr.)

Itotal:	 Corrente total

Ibásica:	 Corrente básica relacionada ao sistema de barra-
mento de campo
PROFINET	IO: 135 mA
EtherNet/IP: 135 mA
Modbus	TCP: 135 mA
EtherCat: 135 mA
CC-Link	IE	Field	
Basic:

135 mA

PROFIBUS	DPV1: 120 mA
büS/CANopen: 	 70 mA
CC-Link: 120 mA

n: Quantidade de válvulas (máx. 48 no uso de 24 
válvulas duplas 2x3/2 vias)

Iválvula: Corrente	nominal	da	válvula	(30 mA)

m: Quantidade	de	feedbacks	(máx.	48)

Ifeedback: Consumo	de	energia	do	feedback	(máx.	30 mA)

k: Quantidade de módulos elétricos (máx. 6)

Imódulo elétrico: Consumo de corrente módulos eletrônicos (21 mA)

Dados técnicos

português 
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6.3.2 módulo eletrônico com entradas digitais

características do módulo

Diagnóstico Detecção	de	fio	rompido	em	sen-
sores	de	2	fios
Detecção de curto circuito em sen-
sores	de	3	fios

Segurança Proteção contra sobretensão

dados elétricos

Conexão elétrica 
(feedback)

Sensores de 2 cabos
Sensores de 3 cabos
Chave	de	fim	de	curso	mecânica

Tipo da entrada Tipo	1	e	tipo	3	conforme	IEC	61132-2

Bitola ≤ 1,5 mm2

Comprimento máximo 
do cabo

< 30 m

Alimentação do sensor 
(feedback)

Consumo de corrente 8 x max.	30 mA
Tensão 24	V	 	±	10	%

Sinal de entrada para  
VON	=	tip.	24 V DC	

tip.	5,8 mA

Impedância de entrada > 3 kΩ

Limite de comutação VOFF = 0...5	V
VON = 10...30	V

Separação galvânica Não

6.3.3 Válvula de êmbolo pneumática tipo 6534
modo de funcio-
namento (mf)

2 x mfc* 
NF (norm. 
fechado) 
2 x 3/2 vias

2 x mfd 
NA (normal-
mente aberto) 
2 x 3/2 vias

mfH* 
5/2 vias 
monoestável

mfz  
5/2 vias 
biestável

mfl* 
5/3 vias bloqueada
mfm  
5/3 vias 
pressurizada
mfn  
5/3 vias 
despressurizada

Vazão	QNn até 310 lN/min 
(veja	os	valores	exatos	de	vazão	para	os	

diversos	modos	de	funcionamento	na	ficha	de	
dados)

Pressão	do	fluido**	 0...10 bar
Pressão piloto*** 3...10 bar
Potência	elétrica	
antes/depois 
da redução de 
potência

2	x	0,7 W /	
2 x 0,175 W

0,7 W	/	
0,175 W

0,7 W	/	0,175 W

Corrente antes/
depois da 
redução de 
potência

2 x 29 mA /	
2 x ≤ 10 mA

29 mA /	
≤ 10 mA

*)  Disponível também como variante SIA (veja capítulo “8.4”	Página	55).
**)   Consultar o diagrama de pressão de comando no caso de valores de pressão 

de	vácuo	de	até	3 bar	e	configurar	a	alimentação	do	ar	de	pilotagem	auxiliar	
em	“externo”	(levar	o	capítulo	“9.5.1”	Página	61 em consideração). 

***)	 	Na	variante	“ar	de	pilotagem	auxiliar”,	selecionar	a	pressão	piloto	de	acordo	
com o diagrama de pressão piloto.

Dados técnicos
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diagrama de pressão de pilotagem
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Figura 1: Diagrama de pressão de comando da válvula de êmbolo 
pneumática tipo 6534

6.4 Placa de características padrão 
(exemplo)

Type 8652 AirLINE
3-10 bar
-10...+55°C
24V    3A
S/N 0
W14AL
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peratura ambiente

Faixa	permitida	da	
pressão de comando

Figura 2: Placa de características padrão da ilha de válvulas tipo 8652

6.5 Placa de características uL (exemplo)

Type 8652 AirLINE
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Proc. Cont. Eq
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Consulte o manual de 
operação para as infor-
mações de segurança

Figura 3: Placa de características UL da ilha de válvulas tipo 8652
6.6 Especificações da Ethernet industrial
prOfinet iO
Detecção de topologia LLDP,	SNMP	V1,	MIB2,	Physical	

Device
Mín. Tempo do ciclo 10 ms
IRT Não suportado
MRP	 
(redundância	de	fluido)

Suporte	a	cliente	MRP

Outras	funções	
suportadas

DCP,	VLAN	Priority	Tagging,	
Shared Device

Velocidade	de	transmissão 100 Mbit/s
Camada de transporte de 
dados

Ethernet II, IEEE 802.3

ESPECIFICAçõES	DE IO	
Profinet

V2.3

AR	(Application	Relations) O	dispositivo	pode	processar	até	2	
IO-ARs	simultaneamente,	1	super-
visor	AR	e	1	supervisor	DA	AR.

Dados técnicos
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ethernet/ip
Objetos	padrão	
pré-definidos

Identity Object	(0x01)
Message	Router	Object	(0x02)
Assembly	Object	(0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR	Object	(0x47)
QoS	Object	(0x48)
TCP/IP	Interface	Object	(0xF5)
Ethernet	Link	Object	(0xF6)

DHCP Suportado
BOOTP Suportado
Velocidade	de	transmissão 10	e	100 MBit/s
Modos duplex Semiduplex, duplex pleno, 

autonegociação
Modos MDI MDI,	MDI-X,	Auto-MDI-X
Camada de transporte de 
dados

Ethernet II, IEEE 802.3

Detecção	de	conflito	de	
endereço (ACD)

Suportado

DLR	(tipologia	anel) Suportado
Switch integrado Suportado
CIP	Reset-Service Serviço de reset de identidade de 

objeto  
tipo 0 e tipo 1

modbus tcp
Códigos de função 
Modbus

1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23

Operation	mode Message	Mode:	Server

Velocidade	de	transmissão 10	e	100 MBit/s
Camada de transporte de 
dados

Ethernet II, IEEE 802.3

ethercat 
Interface Ethernet X1, X2 X1:	EtherCAT	IN

X2:	EtherCAT	OUT

Comprimento máxima de 
dados cíclicos de entrada 
e saída

512 bytes no total

Comprimento máxima de 
dados cíclicos de entrada

1024 bytes

Quantidade máxima de 
dados cíclicos de saída

1024 bytes

Comunicação acíclica 
(CoE)

SDO
SDO	Master-Slave
SDO	Slave-Slave	(dependendo	da	
capacidade do master)

Tipo Complex Slave
FMMUs 8
Sync Managers 4
Velocidade	de 
transmissão

100 Mbit/s

Camada de transporte de 
dados

Ethernet II, IEEE 802.3

EtherCAT® é uma marca registrada e tecnologia patenteada e licenciada pela  
Beckhoff Automation GmbH, Alemanha

Dados técnicos
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CC-Link IE field basic

Quantidade de estações 
alocadas

1 até 16

Comunicação acíclica Servidor SLMP

Camada de transporte de 
dados

Ethernet	II,	IEEE	802.3,	100	MBit/s

Interface	do	CC-Link Cyclic data 61450 (UDP) 
Discovery and SLMP Server 61451 
(UDP) 
SLMP Communication 20000 
(UDP)

6.7 Especificações PROFIBUS DPV1
Comunicação acíclica DPV1	Class	1	Read/Write

DPV1	Class	1	Alarm
DPV1	Class	2	Read/Write/Data	
Transport

Velocidade	de 
transmissão

Valores	fixos	de	9,6	kbit/s	até	
12 Mbit/s
Modo autodetect suportado

Tamanho máximo dos 
dados transmitidos

Dados	de	entrada:	244	bytes
Dados	de	saída:	244	bytes

6.8 Especificações CC-Link
Remote	I/O	Station Apenas	I/O	Points
Remote	Device	Station I/O	Points	e	palavras
Quantidade	configurável	
de estações alocadas

1...4

Quantidade	configurável	
de ciclos ampliados

1, 2, 4 ou 8

Protocolos suportados CC-Link	versão	2.0
CC-Link	versão	1.1

cc-link versão 2.0
Quantidade de estações Até 4 estações alocadas
Quantidade máxima de 
dados de entrada

368 bytes

Quantidade máxima de 
dados de saída

368 bytes

Dados de entrada 112	bytes	(RY)	e	256	bytes	(RWw)
Dados de saída 112	bytes	(RX)	e	256	bytes	(RWr)
Ciclos ampliados 1, 2, 4, 8
Velocidades	de	
transmissão

156	kbit/s,	625	kbit/s,	2500	kbit/s,	
5 Mbit/s, 10 Mbit/s

cc-link versão 1.1
Quantidade de estações Até 4 estações alocadas
Quantidade máxima de 
dados de entrada

48 bytes

Quantidade máxima de 
dados de saída

48 bytes

Dados de entrada 4	bytes	(RY)	e	8	bytes	(RWw)	por	
estação alocada

Dados de saída 4	bytes	(RX)	e	8	bytes	(RWr)	por	
estação alocada

Velocidades	de	
transmissão

156	kbit/s,	625	kbit/s,	2500	kbit/s,	
5 Mbit/s, 10 Mbit/s

Dados técnicos
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7 mOnTagem

AdvertênciA

risco de ferimentos em caso de montagem inadequada.
 ▶ Apenas	pessoal	técnico	treinado	pode	realizar	os	trabalhos	
de montagem.

 ▶ Executar os trabalhos de montagem apenas com as ferra-
mentas adequadas.

A ilha de válvulas AirLINE tipo 8652 é entregue como 
dispositivo completamente montado. Alterações podem 
ser	feitas	exclusivamente	pela	Bürkert.

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

7.1 Montagem na calha do armário de 
distribuição

AdvertênciA

perigo decorrente de falhas eletromagnéticas.
Caso	a	função	terra	(FE)	não	esteja	ligada,	as	condições	da	
proteção CEM não serão cumpridas e o dispositivo poderá 
apresentar falhas de funcionamento.

 ► Ligar	a	calha	normalizada	à	função terra (fe) com um cabo 
curto e de bitola grossa por	meio	de	uma	fita	de	cobre.
 ► Usar apenas cabo blindado.

A ilha de válvulas deve ser livremente acessível por cima. 
Assegurar uma boa dissipação do calor!

 → Montar a	calha	firmemente	no	armário	de	distribuição.
 → Estabelecer uma ligação PE curta e ampla entre a calha e o 

armário de distribuição.
 → Encaixar a ilha de válvula na guia superior da calha.
 → Apertar com	parafusos	de	fixação	(torque	de	aperto	de	1,5 Nm).	

B

D
A

C

distâncias mínimas recomendadas
a 50 mm c 30 mm

b 30 mm d 50 mm

Figura 4: Distâncias mínimas recomendadas durante a montagem sobre 
a calha no armário de distribuição

Figura 5: Fixar a ilha de válvulas com os dois parafusos de fixação na 
calha

português BR
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7.2 montagem no piso ou na parede do 
armário de distribuição com o airLine 
Quick

AdvertênciA

perigo decorrente de falhas eletromagnéticas.
Caso	a	função	terra	(FE)	não	esteja	ligada,	as	condições	da	
proteção CEM não serão cumpridas e o dispositivo poderá 
apresentar falhas de funcionamento.

 ► Ligar o gabinete do armário de distribuição à função terra 
(fe) com um cabo curto e de bitola grossa por meio de uma 
fita	de	cobre.
 ► Usar apenas cabo blindado.

Para	fazer	a	montagem,	primeiro	é	preciso	criar	um	vão	no	piso	
ou parede do armário de distribuição e, em seguida, os orifícios 
dos	parafusos	de	fixação.	O	vão	pode	ser	feito,	por	exemplo,	com	
laser ou estampagem (veja “Tab.	2”	Página	50).

Atenção

O	vão	no	armário	de	distribuição	não	pode	ter	rebarbas	para	
que	a	vedação	entre	o	AirLINE	Quick	e	o	armário	de	distri-
buição	não	seja	danificada.

Observar o seguinte para medir o vão:
Para	usar	a	função	Hot-Swap	(troca	da	válvula	durante	a	ope-
ração), é preciso deixar uma distância mínima entre ilha de 
válvulas e a borda frontal do armário durante a montagem (veja 
“figura	6”).	As	válvulas	só	podem	ser	puxadas	para	fora	da	ilha	
de válvulas se a distância mínima for respeitada.

As distâncias mínimas [mm] à esquerda, direita, frente e em cima 
dependem	da	posição	da	ilha	de	válvulas	no	armário	de	distribuição:

posição da ilha de válvulas 
no armário de distribuição: fr

en
te

e
sq

ue
rd

a

d
ire

ita

e
m

 c
im

a

e
m

b
ai

xo

Piso do armário de 
distribuição

60,5 30 50 50 –

Parede direita do armário de 
distribuição

60,5 50 – 50 30

Parede esquerda do armário 
de distribuição

60,5 – 50 30 50

Tab. 1: Distâncias mínimas na montagem com o AirLINE Quick

Z

A

A

 max. 19,5 

 min. 60,5 

 m
ax

. 2
5 

 min. 73 

A-A (1 : 2)

Placa de montagem

Distância da parede traseira do armário de 
distribuição em relação à placa de montagem

Figura 6: Montagem no armário de distribuição com o AirLINE Quick
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Figura 7: Face flangeada AirLINE Quick 

Quantidade 
de válvulas m [mm] n1 [mm] n2 [mm]

Quantidade 
de orifícios

4 85,8 ±0,3 66 ±0,3 - 4
8 129,8 ±0,4 37 ±0,3 111 ±0,4 8
12 173,8 ±0,4 77 ±0,3 154 ±0,4 10

Quantidade 
de válvulas m [mm] n1 [mm] n2 [mm]

Quantidade 
de orifícios

16 244 ±0,4 112 ±0,3 224 ±0,4 10
20 288 ±0,4 134 ±0,3 268 ±0,4 10
24 332,1 ±0,4 156 ±0,3 312 ±0,4 10

Tab. 2: Dimensões da face flangeada AirLINE Quick

português BR



51

Instalação

Tipo 8652

 → Verificar	se	a	vedação	entre	o	AirLINE	Quick	e	o	armário	de	
distribuição está em perfeito estado.

 → Posicionar a ilha de válvulas no armário de distribuição no 
vão preparado.

 → Fixar	por	fora	com	os	parafusos	M5x10	(torque	de	aperto	
2,5 Nm).

tipo de 
válvula

conexão pneumática

saída da válvula airline Quick

2x3/2 vias Posição das saídas das válvulas
2x3/2 + 5/2 + 5/3 way

2
4

Position of valve outputs
2x3/2 + 5/2 + 5/3 way

2
4

5/2 vias

5/3 vias

Tab. 3: Organização das conexões pneumáticas no AirLINE Quick

8 insTaLaçãO
Perigo

risco de ferimentos por pressão alta.
Os	atuadores	podem	mudar	sua	posição	em	caso	de	alteração	
da pressão.

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

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

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

AdvertênciA

risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar	a	tensão	antes	de	realizar	trabalhos	no	dispositivo	
ou sistema. Proteger contra religação.

 ▶ Respeitar	as	normas	de	prevenção	de	acidentes	e	de	segu-
rança para dispositivos elétricos. 

risco de ferimentos em caso de instalação inadequada.
 ▶ Apenas	pessoal	técnico	treinado	pode	realizar	os	trabalhos	
de instalação.

 ▶ Executar os trabalhos de instalação apenas com as ferra-
mentas adequadas.

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

 ▶ Proteger o dispositivo e a instalação contra ativação 
inadvertida.

 ▶ Certificar-se	de	que	o	sistema	inicie	os	movimentos	apenas	
de forma controlada.
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Bitola	possível:	≤1,5	mm2 
 → Ligar	o	borne	de	mola	conforme	a	configuração	(veja	“Tab. 
4”).

 → Fazer	a	conexão	Ethernet	ou	PROFIBUS	DPV1 de acordo 
com	a	configuração	(veja	“Tab.	5” ou “Tab.	6”).

 → Ligar a tensão de alimentação.

Configuração do borne a mola de 5 pinos
Visão dos 
conectores borne descrição

Vermelho Tensão	de	alimentação	24 V	

Branco CAN	H	(conexão	büS)2

Verde Blindagem

Azul CAN	L	(conexão	büS)2

Preto GND

Tab. 4: Configuração do borne a mola de 5 pinos

2) No caso da Ethernet industrial, PrOFIbUS DPV1 e CC-LINk, os ter-
minais só serão configurados no caso de uso de vários dispositivos 
bürkert (EDIP) ou em combinação com o Comunicator.

cuidAdo

Risco de ferimentos por escape de fluido e mau funcionamento.
O	fluido	poderá	vazar	se	o	assentamento	das	vedações	for	mal	
feito. A perda da pressão pode prejudicar o funcionamento do 
dispositivo.

 ▶ Observar	o	assentamento	correto	de	todas	as	vedações.
Risco de ferimentos por contatos danificados.
Os	contatos	danificados	podem	causar	curto-circuito	e	falha	
de funcionamento. 

 ▶ Não entortar os contatos.
 ▶ Caso	as	conexões	estejam	danificadas	ou	entortadas,	os	
componentes afetados deverão ser trocados.

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

8.1 Ligação elétrica do gateway
Mais	informações	sobre	o	cabeamento	das	redes	BüS	
são	encontradas	no	seguinte	link:
Orientação	para	o	cabeamento	de	redes	büS

Atenção

para assegurar a compatibilidade eletromagnética:
 ▶ Usar apenas cabo blindado.
 ▶ Aterrar a calha com impedância baixa para assegurar a 
melhor proteção CEM possível. 

 ▶ Para	o	AirLINE	Quick,	ligar	a	carcaça	do	armário	de	proteção	
com	a	função	terra	(FE),	para	descarregar	a	blindagem	do	
cabo na terra.

português BR
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8.1.1 Ethernet industrial
Os	seguintes	protocolos	são	suportados:
•	EtherCAT
•	EtherNet/IP
•	Modbus TCP
•	 PROFINET
As	interfaces	X1	e	X2	são	equivalentes	para	o	conector	RJ45.

Configuração do conector macho RJ45

1
2
3
4
5
6
7
8

pino 1 2 3 4 5 6 7 8

Definição	
dos 
terminais 

TX+ TX– RX+ Livre RX– Livre

Tab. 5: Conector RJ45, configuração das interfaces X1 (EtherCAT IN) e 
X2 (EtherCAT OUT)

8.1.2 PrOfibus dPV1

Configuração do conector D-Sub, 9 pinos

1
26
37
48
59

pino sinal função conexão
1 Livre
2 Livre
3 RxD/TxD-P Linha	de	dados	P	–	 

(condutor	B)
Obrigatório

4 CNTR-P Repeater	controle	de	
direção

Opcional

5 DGND Massa Opcional
6 VP +5	V Opcional
7 Livre
8 RxD/TxD-N Linha	de	dados	N	–	 

(condutor A)
Obrigatório

9 Livre
Tab. 6: PROFIBUS DPV1, configuração do conector D-Sub de 9 pinos
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8.1.3 CC-Link

Configuração do conector D-Sub, 9 pinos

1
26
37
48
59

pino sinal função conexão
1 Livre
2 Livre

3 DA Linha de dados A Obrigatório

4 DG Massa de dados Obrigatório

5 Livre
6 Livre
7 Livre

8 DB Linha	de	dados	B Obrigatório

9 Livre
Tab. 7: CC-Link, configuração do conector D-Sub de 9 pinos

8.2 conexão elétrica da tensão de 
alimentação de 24 V para válvulas 
pneumáticas

A placa de interface dispõe de uma conexão por mola de 2 pinos 
para ligar a tensão de alimentação das válvulas pneumáticas. 
Independentemente da comunicação usada para o controle 
superior (CLP), a tensão para todas as válvulas pneumáticas da 
ilha de válvulas pode ser desligada aqui.

1
2

Borne Configuração

1, vermelho AUX	24 V

2, preto GND

Figura 8: Configuração da conexão por mola de 2 pinos
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8.3 conexão elétrica do módulo eletrônico 
com entradas digitais (opcionais)

 → Ligar	o	feedback	de	acordo	com	a	configuração	no	módulo	
eletrônico. 
Bitola	possível:	≤1,5 mm2 
Comprimento	máximo:	<	30 m

A	alimentação	elétrica	dos	feedbacks	(24 V)	e	feita	através	do	
módulo eletrônico.

 → Limitar	o	consumo	de	corrente	dos	feedbacks	a	30 mA!

Configuração das entradas digitais do módulo eletrônico

Sensor 
de 3 

cabos

Sensor 
de 2 

cabos

Fim	de	curso	
mecânico

24	V

DI

0	V

Figura 9: Configuração das entradas digitais do módulo eletrônico

É	possível	usar	os	feedbacks	comuns	(sensores	de	3	fios	e	2	fios	
e	chave	de	fim	de	curso	mecânico).

Os	seguintes	dados	podem	ser	emitidos	conforme	o	sensor	
usado:

dados possíveis

sensores 
de 3  
condutores

sensores 
de 2 fios

chave 
de fim 
de curso 
mecânica

Feedback	acionado X X X

Feedback	não	
acionado

X X X

Curto circuito X – –

Fio	rompido – X –

8.4 conexão elétrica das válvulas tipo 6534 
para desligamento seguro, variante sia 
(opcional)

Perigo

risco de ferimento por movimento inadvertido dos 
atuadores.
Se a função de desligamento for necessária para o controle 
de procedimentos críticos de segurança, a falha da função de 
desligamento poderá desencadear movimentos perigosos dos 
atuadores.

 ▶ Verificar	o	funcionamento	adequado	da	função	de	desliga-
mento antes do comissionamento.
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AdvertênciA

risco de ferimentos e danos materiais por falhas elétricas.
A	configuração	errada	do	circuito	das	conexões	do	desliga-
mento de segurança representa risco de ferimentos devido ao 
comportamento descontrolado do sistema. 

 ▶ Caso várias válvulas da variante SIA sejam usadas, cada 
conexão terá de ser feita com um contato livre de poten-
cial próprio (chave mecânica ou relé). nunca interconectar 
vários contatos!

 ▶ Não alimentar as conexões com tensão (risco de danos nas 
válvulas).

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

 ▶ Usar luvas de proteção adequadas.

As válvulas tipo 6534 para desligamento de segurança (variante 
SIA) são equipadas com terminais de conexão adicionais. Isso 
permite que o circuito elétrico de uma válvula seja interrompido 
por uma chave externa. Nessas variantes, o acionamento manual 
se	torna	supérfluo.
Os	dados	técnicos	das	válvula	tipo	6534	variante	SIA	corres-
ponde àqueles da variante padrão.
Faça	a	conexão	da	função	de	desligamento	com	um	contato	
livre de potencial (chave mecânica ou relé).
Os	terminais	de	conexão	amarelos	são	encaixáveis	e	podem	ser	
removidos	para	facilitar	a	conexão	de	um	cabo.	Exceto	na	MFH,	
sempre	há	2	terminais	de	conexão	de	disponíveis.	Os	terminais	
de	conexão	são	codificados	para	evitar	confusão	nas	conexões.

Na	entrega,	os	terminais	de	conexão	têm	um	jumper	que	permite	
que	o	comissionamento	imediato	da	válvula.	O	jumper	deve	ser	
removido antes da conexão de um cabo.

Codificação

Ponte

Figura 10: Terminal de conexão variante SIA

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

inscrição nos ter-
minais de conexão:

21 → Terminal de conexão 2, polo 1
22 → Terminal de conexão 2, polo 2
41 → Terminal de conexão 4, polo 1
42 → Terminal de conexão 4, polo 2

potência de chavea-
mento requerida do 
contato:

0,5 A	/	24 V	
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2

4

2 (+)

2	(–)

4 (+)

4	(–)

Figura 11: Designação de conexão de todos as modos de 
 funcionamento disponíveis como variante SIA exceto  
 o modo de funcionamento H 

Conexão elétrica 
da válvula

Contato livre de 
potencial Bobina

2 (+)

24	V	

2	(–)

2
Terminal de 
conexão 2

21

41

22

424 (+)

24	V	

4	(–)

4
Terminal de 
conexão 4

Figura 12: Esquema de todos os modos de funcionamento disponíveis  
 como variante SIA exceto o modo de funcionamento H 

4

4 (+)

4	(–)

Figura 13: Designação de conexão da variante SIA, modo de 
 funcionamento H (MF H)

Conexão elé-
trica da válvula

Contato livre de 
potencial Bobina

4 (+)

24	V	

4	(–)

4
Terminal de 
conexão 4

41 42

Figura 14: Esquema da variante SIA, modo de funcionamento H (MF H)

As	designações	2	e	4	relacionam-se	à	atribuição	da	
respectiva conexão de trabalho.
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8.5 conexão elétrica do desligamento de 
segurança modular (opcional)

Perigo

risco de ferimento por movimento inadvertido dos 
atuadores.
Se a função de desligamento de segurança por módulo for 
necessária para o controle de procedimentos críticos de segu-
rança, a falha da função de desligamento poderá desencadear 
movimentos perigosos dos atuadores.

 ▶ Verificar	o	funcionamento	adequado	da	função	de	desliga-
mento antes do comissionamento.

Os	atuadores	poderão	ser	movimentados	através	dos	acio-
namentos manuais das válvulas mesmo quando a função de 
desligamento	“desligamento	de	segurança	por	módulo”	estiver	
ativada. Se a função de desligamento for usada para o controle 
de	procedimentos	críticos	de	segurança:

 ► Tomar as medidas cabíveis contra acionamento inadvertido 
das válvulas, exemplo, com armário de distribuição com 
fechadura ou bloqueio dos acionamentos manuais com o 
elemento adicional	“travamento	HB”	(veja	o	capítulo	“10.3.1”	
Página 63).

AdvertênciA

risco de ferimentos e danos materiais por falhas elétricas.
A	configuração	errada	do	circuito	das	conexões	do	desliga-
mento de segurança por módulo representa risco de ferimentos 
devido ao comportamento descontrolado do sistema. 

 ▶ Caso várias válvulas sejam desligadas por segurança, cada 
conexão terá de ser feita com um contato livre de potencial 
próprio (chave mecânica ou relé).  
nunca interconectar vários contatos!

 ▶ Não alimentar as conexões do desligamento de segurança 
por módulo com tensão (risco de danos nas válvulas).

Opcional:  Conexões para o desligamento de segurança por módulo 
Borne	1	=	unidade	de	válvula	1,	Borne	2	=	unidade	de	
válvula 2, ...

Figura 15: Conexão para o desligamento de segurança por módulo 

A placa de interface pode ser equipada adicionalmente com uma 
conexão por mola de 12 pinos para o desligamento de segu-
rança por módulo. 
A conexão por mola está jampeada no momento da entrega. 
Caso a ponte seja removida, a unidade de válvula poderá 
ser desligada completamente através de um contato livre de 
potencial (4 válvulas pneumáticas). Dessa forma é possível rea-
lizar	funções	como	“desligamento	central	do	sistema”	ou	a	desa-
tivação agrupada do atuador.
A	interrupção	faz	com	que	o	fornecimento	conjunto	de	todas	as	
válvulas da unidade de válvulas seja interrompido imediatamente 
em umpolo (veja “Figura	16”).
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Barramento	da	
parte traseira

Conversão de tensão,
Sistema lógico de 

controle e LCD

Driver da válvula, 
diagnóstico

Válvulas

AUX	24 V

GND

Conexão “desli-
gamento de segu-
rança	por	módulo”	

para o contato 
externo livre de 

potencial

Figura 16: representação esquemática de uma unidade de válvulas 
com a função de desligamento “desligamento de segurança por 
módulo”

Faça	a	conexão	da	função	de	desligamento	com	um	contato	
livre de potencial (chave mecânica ou relé).
O	contato	deve	estar	no	mesmo	armário	de	distribuição	da	ilha	
de	válvulas	de	válvulas,	o	comprimento	máximo	do	fio	é	limitado	
a	2 m.	

conexão Conexão por mola encaixável*,  
12 pinos 
Bitola	(rígida	ou	flexível)	 
0,14	mm²...1,5	mm²		(AWG	26...16)

potência de chavea-
mento requerida do 
contato

1,5 A	/	24 V DC

*)  Na entrega, a conexão por mola tem jumpers que permitem o comis-
sionamento	imediato	do	da	ilha	de	válvulas.	O	jumper	deve	ser	
removido antes da conexão de um cabo.
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9 cOnexãO PneumáTica
Perigo

risco de ferimentos por pressão alta.
 ▶ Bloquear	os	movimentos	dos	atuadores	antes	de	trabalhar	no	
dispositivo ou sistema. 

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

cuidAdo

perigo decorrente do barulho intenso.
 ►As	conexões	não	utilizadas	devem	ser	fechadas	com	tam-
pões (p. ex., válvulas de 5/2 vias).

Recomendamos	o	uso	apenas	de	acessórios	originais	da	
Bürkert.

mangueiras de plástico para sistema pneumático
Observe	a	tolerância	de	± 0,1 mm	para	o	diâmetro	da	mangueira	
caso a mangueira usada seja de outros fabricantes.

Position of valve outputs
2x3/2 + 5/2 + 5/3 way

2
4

Conexão de trabalho 2

Conexão de trabalho 4

Figura 17: Conexões pneumáticas da ilha de válvulas

conexão Configuração

1...8 Slots de válvula

P / 1 Ligação de abastecimento

X / 12/14 Conexão de alimentação para o ar de comando 
auxiliar

R	/	5
Conexões de alívio

S / 3

R‘	/	82/84 Conexão de alívio para o ar de comando auxiliar
Tab. 8: Configuração de conexão da ilha de válvulas

P / 1	Conexão	de	alimentação
X / 12/14	 
Conexão de alimen-
tação para o ar de 
pilotagem auxiliar

Filtro	(	para	a	filtragem	do	ar	
de comando auxiliar)

Figura 18: Conexões pneumáticas do módulo de conexão

português BR



61

Comissionamento

Tipo 8652

9.5.1 ar interno e externo de comando auxiliar

Atenção

curto-circuito interno entre o ar de comando auxiliar e a 
pressão de comando. 
Para	evitar	um	curto-circuito	interno	as	vedações	dos	módulos	
de conexão devem estar posicionadas de forma igual (alimen-
tação externa ou interna do ar de comando auxiliar). 

 ▶ Nunca misturar a alimentação externa ou interna.

180°

Alimentação 
do ar de comando auxiliar 
← externo interno →

Caso a 
alimentação 
seja externa,

a conexão X 
sempre terá de 
estar conectada.

Figura 19:  A virada da vedação em 180° determina se a alimentação  
 do ar de pilotagem auxiliar será feita interna ou externamente.

10 cOmissiOnamenTO
AdvertênciA

risco de ferimentos em caso de operação inadequada.
 ▶ Antes	do	comissionamento	é	preciso	haver	certeza	de	que	o	
conteúdo do manual de operação é conhecido e foi comple-
tamente compreendido pelo pessoal operacional.

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

 ▶ Apenas	pessoal	técnico	suficientemente	treinado	pode	
comissionar o dispositivo ou o sistema.

Atenção

curto-circuito interno entre o ar de comando auxiliar e a 
pressão de comando. 
Para	evitar	um	curto-circuito	interno	as	vedações	dos	módulos	
de conexão devem estar posicionadas de forma igual (alimen-
tação externa ou interna do ar de comando auxiliar). Não é 
permitido misturar a alimentação externa ou interna.

 ▶ Verificar	antes	do	comissionamento	se	todas	as	vedações	
dos módulos de conexão estão posicionadas da mesma 
forma (externo ou interno, veja “Figura	19”).

10.1 arquivos de comissionamento
Os	arquivos	de	comissionamento	necessários	e	sua	descrição	
para o respectivo software de projeto estão disponíveis na 
internet.

download dos arquivos de comissionamento e sua 
descrição em: 
country.burkert.com → tipo 8652 →  
downloads “software” → initiation files
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As instruções para a instalação dos arquivos de comissiona-
mento devem ser obtidas na documentação do software de 
projeto usado pela empresa exploradora.

10.2 selecionar o protocolo no gateway de 
barramento de campo me43

O	protocolo	vem	configurado	de	fábrica	nos	dispositivos	
PROFIBUS	DPV1	e	CC-Link.

Teclas de setas

Botão	do	menu

Gateway de barramento 
de campo ME43

Figura 20: Gateway de barramento de campo ME43

 → 	Pressionar	o	botão	do	menu	2	vezes.
 → Confirmar	paramater  com 
 → Navegar com  até o menu protocol,	confirmar	com	
 → Navegar com 	até	o	protocolo	desejado	e	confirmar	com	

.

10.3 comissionamento por acionamento 
manual

O	acionamento	manual	serve	para	o	comissionamento	do	dispo-
sitivo	e	sistema.	O	acionamento	manual	funciona	sem	tensão	na	
ilha de válvulas e permite a comutação manual das válvulas. 

Acionamento 
manual desativado

Acionamento 
manual ativado

Figura 21: Acionamento manual das válvulas

O	padrão	de	funcionamento	do	acionamento	manual	é	por	
contato e bloqueio.
Contato:	 
Se	o	mecanismo	do	êmbolo	é	movido	até	a	primeira	resistência,	
o acionamento manual retorna para o estado desativado após 
ser solto. 
Bloqueio:	 
Se	a	resistência	é	ultrapassada,	o	acionamento	manual	per-
manece	no	estado	acionado	após	ser	solto.	O	estado	desativado	
só é retomado se for empurrado manualmente de volta para um 
ponto além do ponto de bloqueio.
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10.3.1 elemento adicional "travamento Hb"

180°

Travamento 
do acionamento 
manual apenas 

com contato

Travamento 
acionamento 
manual com 

bloqueio

Figura 22: Elemento adicional "travamento HB"

O	elemento	adicional	"travamento	HB"	possibilita	a	limitação	do	
acionamento manual. 
A	depender	da	posição	(0°	ou	180°)	do	elemento	adicional	
encaixado, o acionamento manual só funciona no modo de 
contato ou bloqueio.
O	elemento	adicional	está	disponível	como	acessório	(veja	
capítulo	“Outros	acessórios”	no	manual	de	operação	do	tipo	
8652).

O	manual	de	operação	pode	ser	encontrado	na	internet	
em:	 
country.burkert.com	→ 8652 → Downloads:	Manual	
de operação

10.4 Identificação dos slots de válvula
O	escopo	de	fornecimento	da	ilha	de	válvulas	inclui	placas	de	
identificação	no	formato	MultiCard:	
Placa	de	identificação	ESG	5/10	MC	NE	WS
As	placas	de	identificação	estão	presas	a	uma	moldura	e	podem	
receber uma inscrição neste formato nas impressoras de padrão 
industrial	(p.	ex.,	da	Weidmüller).	Depois	da	impressão,	as	placas	
podem ser removidas da estrutura e encaixadas na válvula.

Figura 23: Identificação dos slots de válvula com as placas no formato 
 MultiCard: Depois da impressão, as placas podem ser  
 removidas da estrutura e encaixadas na válvula.
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11 OPeraçãO
AdvertênciA

a operação inadequada representa perigo.
 ▶ O	pessoal	de	operação	deve	conhecer	e	compreender	todo	o	
conteúdo do manual de operação.

 ▶ Respeitar	as	instruções	de	segurança	e	o	uso	deve	corres-
ponder à sua destinação.

 ▶ O	dispositivo	ou	o	sistema	pode	ser	operado	apenas	por	
pessoal	suficientemente	treinado.

11.1 Operar através do acionamento manual
Veja	o	capítulo	“10.3 Comissionamento por acionamento 
manual”.

11.2 Operar através do gateway de 
barramento de campo me43

A operação no gateway do barramento de campo é feita por 
meio das teclas de seta  e do botão redondo de menu .

elemento funções

Abrir	o	menu	principal	(pressionar	2	vezes)

Confirmar	a	seleção/entrada

 Rolar	no	menu

Alterar os valores

11.3 Operação via Bürkert Communicator

O	download	gratuito	do	software	Bürkert	Communicator	
pode	ser	feito	na	homepage	da	Bürkert.	 
Além	do	software,	o	kit	de	interface	USB-büS	deve	ser	
adquirido como acessório.

A operação da ilha de válvulas AirLINE tipo 8652 através 
do	software	Bürkert	Communicator	é	descrito	no	manual	
de	operação:	country.burkert.com

11.4 elementos de exibição do gateway de 
barramento de campo me43

Display

LED de status 
para exibição 
do status do 

dispositivo

LEDs para a 
conexão de rede 
com a Ethernet 
industrial  
(indisponível 
na variante 
prOfibus!)

RJ45

led link 
(amarelo)

link/act led 
(verde)

Figura 24: Panorama dos elementos de exibição
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estado do 
led descrição 

led link 
(amarelo) 
aceso

Há uma conexão com a rede.

led link/act 
(verde) 
piscando 
rapidamente

Conexão com camada superior do protocolo 
(EtherNet/IP,	PROFINET,	Modbus-TCP	ou	
EtherCAT) estabelecida. Transmissão de 
dados em andamento.

led link/act 
(verde) 
piscando 
lentamente

Aprox.	20	segundos	após	reinicialização:	 
Sem conexão com a camada do protocolo.

Tab. 9: Descrição dos LEDs para conexão de rede

11.5 elementos de indicação no módulo 
eletrônico

Os	módulos	eletrônicos	estão	equipados	com	display	LC	para	a	
indicação	de	status.	O	display	exibe	em	gráfico	as	posições	de	
comutação da válvula e atuador e possíveis estados de erro das 
saídas. 

Visualização	do	display	com	 
4 posições de válvula  
(p. ex., válvulas de 5/2 vias)
Visualização	do	display	com	 
4 posições de válvula  
(válvulas duplas, p. ex.,  
válvulas de 2x3/2 vias)
Visualização	do	display	combinada	
(válvulas duplas e individuais)

Válvula 1 acionada

Válvula 1 acionada,
feedback: "Fim de curso superior 
alcançado"
Válvula 1 acionada, 
feedback: "Fim de curso inferior 
alcançado"
Válvula 1 + 2 por 1 lugar de válvula 
Válvula 3 + 4 por 1 lugar vago (válvula 
cega)
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Short Circuit
DI  2

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

Curto-circuito na 
entrada 2 do fee-
dback superior

Exemplos de outras  
mensagens 
possíveis:

Short Circuit
DI  2-4

Curto-circuito nas 
entradas 2-4 do 
feedback inferior

Wire Break
DI  2

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

Fio rompido  
na entrada 2  
do feedback 
superior

Exemplos de outras  
mensagens 
possíveis:

Wire Break
DI  2-4

Fio rompido nas 
entradas 2-4 do 
feedback inferior

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

Pilot SCC Limit
Ch. 1

O limite de 
manutenção para 
a válvula piloto 1 
foi alcançado

Exemplos de outras  
mensagens 
possíveis:
act. scc limit 
ch. 1
O limite de manu-
tenção para o 
atuador 1 foi 
alcançado

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

EVS active

Um desligamento externo de tensão da 
válvula foi executado para esta unidade 
de válvula.
Lógica, display e diagnósticos con-
tinuam funcionando e continuam 
disponíveis.

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

Pressure 
6.50 bar

Se os módulos de conexão estiverem 
equipados com sensor integrado de 
pressão, a pressão atual do fluido 
poderá ser exibida no display (pode 
ser ativado através do webserver ou o 
software bürkert Communicator).

Act. Sw. Time 
Act.  1

Mensagem 1

Mensagem 2

Mensagem 1 / Mensagem 
2	alternando:

O tempo de comutação do atuador 1, 
posição final inferior, foi ultrapassado.
Mais informações podem ser obtidas 
em: 
country.burkert.com → Tipo 8652
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12 manuTençãO, cOrreçãO de errOs

AdvertênciA

risco de ferimentos decorrentes de trabalhos de manu-
tenção inadequados.

 ▶ Apenas	pessoal	técnico	autorizado	com	ferramenta	apro-
priada	tem	autorização	para	realizar	a	manutenção.

 ▶ Proteger a instalação contra ativação não intencional.
 ▶ Assegurar que a reativação após a manutenção ocorra de 
forma controlada.

12.1 Trocar válvula

Perigo

risco de ferimentos decorrente da pressão elevada e vaza-
mento de fluido nas válvulas sem a função Hot-swap.

 ▶ Os	atuadores	devem	ser	protegidos	contra	deslocamento	
antes de trabalhar no dispositivo ou sistema nas válvulas 
sem	a	função	Hot-Swap.	

 ▶ A pressão deve ser desligada antes de trabalhar no disposi-
tivo	ou	sistema	nas	válvulas	sem	a	função	Hot-Swap.	Purgar	
ou	esvaziar	as	linhas.

risco de ferimentos decorrente da pressão elevada e vaza-
mento de fluido nas válvulas com a função Hot-swap.
Durante a desmontagem de uma válvula, as linhas e atuadores 
ainda	podem	estar	pressurizados	e	isso	pode	resultar	num	
movimento descontrolado do atuador.

 ▶ Os	atuadores	devem	ser	protegidos	contra	deslocamento	
antes de trabalhar no dispositivo ou sistema nas válvulas 
com	a	função	Hot-Swap.	

Nas	ilhas	de	válvulas	com	a	função	Hot-Swap,	as	válvulas	
podem	ser	trocadas	quando	pressurizadas.	Para	que	a	desmon-
tagem	da	válvula	seja	segura,	é	preciso	haver	espaço	suficiente	
para que ela possa ser puxada para frente. Para isso, a distância 
mínima da ilha de válvulas em relação à borda superior do 
armário de distribuição deve ser respeitada (veja o capítulo “7.2”	
Página 49).

No caso do uso prolongado do dispositivo, a vedação das 
válvulas	pode	grudar-se	à	base	manifold.	Por	isso,	soltar	
as válvulas da ilha de válvula pode requerer certa força.

12.1.1 Troca da válvula respeitando-se a 
distância mínima

  

Parafuso	de	fixação

Figura 25: Trocar válvula
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 → Respeitar	as	instruções	de	segurança.
 → Soltar	o	parafuso	de	fixação	da	válvula	com	uma	chave	de	

fenda.
 → Remover	a	válvula	da	ilha	de	válvulas.
 → Inserir a válvula nova no slot.
 → Apertar	o	parafuso	de	fixação	(torque	de	aperto	de	2 Nm).

12.1.2 Troca da válvula sem a distância mínima

AdvertênciA

perigo por movimento descontrolado dos atuadores.
 ▶ Bloquear	os	movimentos	dos	atuadores	antes	de	trabalhar	
no dispositivo ou sistema.

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

 ▶ Desligar	a	tensão	antes	de	realizar	trabalhos	no	dispositivo	
ou sistema. Proteger contra religação.

Atenção

danos irreparáveis no gateway de barramento de campo.
O	sistema	eletrônico	do	gateway	de	barramento	de	campo	
será destruído se um módulo eletrônico for separado de uma 
ilha de válvulas com corrente elétrica.

 ► Desligar a tensão da ilha de válvulas antes de desparafusar 
o módulo eletrônico. Proteger contra religação.

Parafusos	de	fixação	do	
módulo eletrônico

Parafuso	de	fixação	da	válvula

Figura 26: Trocar a válvula sem a distância mínima da borda superior do 
armário

 → 	Respeitar	as	instruções	de	segurança.
 → Soltar	os	parafusos	de	fixação	do	módulo	eletrônico	e	da	

válvula com uma chave de fenda.
 → Puxar o modo eletrônico para cima.
 → Puxar a válvula da ilha de válvulas para cima.
 → Inserir a válvula nova no slot.
 → Inserir o módulo eletrônico de volta na ilha de válvulas.
 → Apertar	os	parafusos	de	fixação	do	módulo	eletrônico	e	da	
válvula	com	uma	chave	de	fenda	(torque	de	aperto	2 Nm).
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12.1.3 Troca das válvulas mfZ ou mfZ*

AdvertênciA

perigo por movimento descontrolado dos atuadores.
 → Os	atuadores	devem	ser	protegidos	contra	deslocamento	

antes de trabalhar no dispositivo ou sistema nas válvulas 
com	a	função	Hot-Swap.

Nas válvulas com modo de funcionamento Z e modo de funcio-
namento Z*, a depender da posição de comutação 
saída	2	pressurizada	e	saída	4	despressurizada 
ou 
saída	2	despressurizada	e	saída	4	pressurizada.

Nas válvulas com modo de funcionamento Z*, o software da 
ilha de válvulas assegura que, no caso de uma troca de válvula 
(HotSwap), a nova válvula instalada assumirá a posição de 
comutação da válvula anterior.
Nas válvulas com modo de funcionamento Z*, o acionamento 
manual é desativado após a primeira comutação elétrica.
As válvulas do modo de funcionamento Z assumem uma 
posição	de	comutação	indefinido.

12.2 Trocar o filtro

Perigo

Risco de ferimentos por pressão elevada e vazamento de fluido.
 ▶ Bloquear	os	movimentos	dos	atuadores	antes	de	trabalhar	no	
dispositivo ou sistema. 

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

Filtro	(	para	a	filtragem	do	ar	
de comando auxiliar)

Munhão

Parafuso

Figura 27: Troca do filtro

 → Respeitar as instruções de segurança.
 → Soltar o parafuso, puxar o módulo de conexão para frente.
 → Puxar	o	filtro	com	a	chave	de	fenda.
 → Colocar	o	filtro	novo.	Tomar	cuidado	para	que	o	munhão	do	
filtro	entre no orifício previsto.

 → Empurrar o módulo de conexão no módulo de conexão e 
parafusar	(torque	de	aperto	2 Nm).
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12.3 Eliminação de falha

falha possível causa resolução
As válvulas  
não 
ligam

Sem tensão ou 
tensão muito baixa

Verificar	a	ligação	
elétrica
Certificar-se	de	que	a	
tensão é a correta

O	acionamento	
manual das válvulas 
não está  
na posição neutra

Colocar o acionamento  
manual na posição 
neutra

O	fornecimento	de	
pressão	não	é	sufi-
ciente ou não está 
disponível

O	fornecimento	da	
pressão deve ser 
o maior possível (e 
também nos disposi-
tivos a montante como 
reguladores de pressão, 
unidades de conser-
vação, válvulas de blo-
queio etc.)
Assegurar uma pressão 
mínima de trabalho de 
3,0 bar nas válvulas sem 
ar de comando auxiliar

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

O	canal	não	está	
liberado para uso

Alterar	a	configu-
ração dos parâmetros 
(Communicator)

falha possível causa resolução
As válvulas  
não 
ligam

A alimentação de 
tensão	de	24 V	não	
está conectada 
ou apresenta mau 
contato

Verificar	a	conexão	
correta da alimentação 
de	tensão	de	24 V

na variante sia: 
Terminal de conexão 
com jumper ou cabo 
preso não inserido

Encaixar o terminal de 
conexão com jumper 
ou cabo preso

As válvulas 
são ligadas 
com atraso 
ou há escape 
nas conexões 
de purga

O	fornecimento	de	
pressão	não	é	sufi-
ciente ou não está 
disponível

O	fornecimento	da	
pressão deve ser 
o maior possível (e 
também nos disposi-
tivos a montante como 
reguladores de pressão, 
unidades de conser-
vação, válvulas de blo-
queio etc.)
Nas válvulas sem ar de 
comando	auxiliar: 
Assegurar uma pressão 
mínima de trabalho de 
3,0 bar
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falha possível causa resolução
As válvulas 
são ligadas 
com atraso 
ou há escape 
nas conexões 
de purga

O	acúmulo	de	
pressão da pressão 
de comando não é 
suficiente

Nas válvulas de 5/2 
vias	(MFH)	e	válvulas	
2x3/2	vias	(MFD,	aberta	
quando sem corrente 
elétrica), operar a ilha 
de válvulas com for-
necimento externo de 
pressão

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

Antes de acionar as vál-
vulas,	pressurizar	a	ilha	
de válvulas com pressão

A purga dos canais 
de exaustão não é 
suficiente	em	razão	
de silenciadores 
muito pequenos ou 
sujos (contrapressão)

Usar silenciadores bem 
dimensionados ou 
expansores
Limpar os silenciadores 
sujos

Sujidades ou corpos 
estranhos na válvula 
piloto

Trocar a válvula

Sujidades ou corpos 
estranhos	no	filtro

Limpar	o	filtro	com	
sopro de ar comprimido 
ou 
trocar	o	filtro

12.4 display Lc dos módulos eletrônicos
A descrição das possíveis mensagens do display é apresentada 
no capítulo “11.5	Elementos	de	indicação	no	módulo	eletrônico”	
Página 65.

mensagem possível causa resolução

Sem men-
sagem,  
display LC 
desligado

Sem tensão ou 
tensão muito baixa

Verificar	a	ligação	
elétrica

Certificar-se	de	que	a	
tensão é a correta

Queda de tensão 
durante	atualização	
do	firmware

Refazer	a	atualização	do	
firmware

pilot scc 
limit ch. x
ou
act. scc 
limit ch. x

O	limite	de	manu-
tenção para a 
válvula piloto/
atuador do canal X 
foi alcançado

Trocar a válvula piloto ou 
fazer	a	manutenção	do	
atuador e resetar o con-
tadores de comutações
ou
Desativar o contador de 
comutações
ou
Aumentar o limite de 
alerta do contador de 
comutação

short circuit 
ch. x

Curto-circuito	na	
entrada x do fee-
dback	(o	feedback	
ou o conector está 
com defeito)

Verificar	o	conector/
feedback
ou
trocar	o	feedback
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mensagem possível causa resolução

Wire break 
ch. x

Fio	rompido	na	
entrada x do fee-
dback	(o	feedback	
ou o conector está 
com defeito)

Verificar	o	conector/
feedback
ou
trocar	o	feedback

eVs active A alimentação de 
tensão	de	24 V	não	
está conectada 
ou apresenta mau 
contato

Verificar	a	conexão	
correta

O	circuito	elétrico	
da unidade de 
válvula foi inter-
rompido pela função 
de desligamento 
“desligamento de 
segurança por 
módulo”

act. sw. 
time

O	valor	de	tole-
rância da duração 
de comutação 
do atuador foi 
ultrapassada

Esperar o atuador 
(mais informações 
veja o manual de ope-
ração	em: 
country.burkert.com → 
tipo 8652)

13 desmOnTagem
Perigo

risco de ferimentos por pressão elevada e vazamento de 
fluido.

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

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

AdvertênciA

risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar	a	tensão	antes	de	realizar	trabalhos	no	dispositivo	
ou sistema. Proteger contra religação.

 ▶ Respeitar	as	normas	de	prevenção	de	acidentes	e	de	segu-
rança para dispositivos elétricos. 

risco de ferimentos em caso de desmontagem inadequada.
 ▶ Apenas	pessoal	técnico	autorizado	com	ferramenta	apro-
priada	tem	autorização	para	realizar	a	desmontagem.

 → Soltar a conexão pneumática.
 → Soltar a conexão elétrica.

português BR
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14 TransPOrTe, armaZenamenTO e 
descarTe

Atenção

a proteção insatisfatória do dispositivo pode resultar em 
danos de transporte.

 ▶ Transportar o dispositivo protegido contra umidade e sujeira 
em uma embalagem resistente.

 ▶ Respeitar	a	temperatura	permitida	de	armazenamento.
O armazenamento inadequado pode danificar o dispositivo.

 ▶ Armazenar	o	dispositivo	em	local	seco	e	sem	poeira.
 ▶ Temperatura	de	armazenagem	-10…+60°C.	

Os fluidos e as partes do dispositivo contaminados podem 
causar danos ambientais.

 ▶ Descartar o dispositivo e embalagem de forma ecologica-
mente responsável.

 ▶ Respeitar	as	normas	vigentes	de	descarte	e	de	proteção	
ambiental.

português BR
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