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1

KÄYTTÖOHJE

Käyttöohje kuvaa laitteen koko käyttökaaren. Säilytä tämä ohje niin, että se on hyvin jokaisen käyttäjän saatavilla ja jokaisen laitteen uuden omistajan käytettävissä.
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erityisesti luvut Perustavia turvaohjeita ja Määräystenmukainen
käyttö.
▶ Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä.

1.1

Käytetyt symbolit
VAARA!

Varoittaa välittömästä vaarasta.
▶ Noudattamatta jättämisestä seuraa kuolettava tai vakava vamma.

VAROITUS!
Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.
▶ Noudattamatta jättämisen yhteydessä uhkaavat vakavat vammat tai kuolema.

VARO!
Varoittaa mahdollisesta vaarasta.
▶ Noudattamatta jättämisestä voi seurata keskivakavia tai lieviä vammoja.

HUOMAUTUS!
Varoittaa aineellisista vahingoista.
▶ Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai laitteiston vaurioita.

merkkinä tärkeistä lisätiedoista, vinkeistä ja suosituksista.

viittaa tietoihin tässä käyttöohjeessa tai muissa dokumenteissa.

▶ merkkinä ohjeesta vaaran välttämiseksi.

→ merkkinä työvaiheesta, joka on suoritettava.

1.2

Käsitteiden määritelmät / lyhenne

Tässä ohjeessa käytetty termi ”laite” tarkoittaa aina tyypin 8691 ohjauspäätä.
Tässä ohjeessa käytetty lyhenne ”Ex” tarkoittaa aina ”räjähdysvaarallista aluetta”.
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TARKOITETTU KÄYTTÖ

Tyypin 8691 ohjauspään määräystenvastaisesta käytöstä voi aiheutua vaaroja henkilöille, ympäristössä
oleville laitteistoille ja ympäristölle.
Laite on suunniteltu asennettavaksi prosessiventtiilien pneumaattisiin käyttölaitteisiin aineiden ohjausta
varten.
▶ Räjähdysvaarallisella alueella tyypin 8691 ohjauspäätä saa käyttää vain erillisen hyväksyntätarrakilpeä
määrittelyn mukaisesti. Käyttöä varten on huomioitava laitteen mukana tuleva lisäohje, jossa on Ex-aluetta
koskevia turvaohjeita.
▶ Laitteita, joissa ei ole erillistä hyväksyntätarrakilpeä, ei saa käyttää räjähdysvaarallisella alueella.
▶ Älä altista laitetta suoralle auringonsäteilylle.
▶ Huomioi käyttöä varten sopimusasiakirjoissa ja käyttöohjeessa määritellyt sallitut tiedot, toiminta- ja
käyttöolosuhteet. Nämä on kuvattu luvussa ”6 Tekniset tiedot”.
▶ Käytä laitetta vain yhdessä Bürkertin suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja komponenttien
kanssa.
▶ Soveltamis- ja käyttötarkoitusten suuri määrä huomioon ottaen on ennen asennusta tarkistettava ja tarvittaessa testattava, soveltuuko ohjauspää kyseiseen soveltamistarkoitukseen.
▶ Edellytykset turvalliselle ja moitteettomalle toiminnalle ovat asianmukainen kuljetus, asianmukainen
varastointi ja liitäntä sekä huolellinen käyttö ja kunnossapito.
▶ Käytä tyypin 8691 ohjauspäätä vain määräystenmukaisesti.
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PERUSTAVIA TURVAOHJEITA

Näissä turvaohjeissa ei huomioida
• sattumia tai tapahtumia, joita saattaa esiintyä laitteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa.
• paikallisia turvallisuusmääräyksiä, joiden noudattamisesta, myös asennushenkilöstön suhteen, vastaa
käyttäjäyritys.

Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia
turvallisuusmääräyksiä.
Yleiset vaaratilanteet.
Loukkaantumisilta suojaamiseksi on huomioitava seuraavaa:
▶ Että laitetta ei voida käyttää tahattomasti.
▶ Asennus- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja
käyttäen.
▶ Sähköisen tai pneumaattisen syötön keskeytymisen jälkeen on taattava prosessin määritelty tai valvottu
uudelleenkäynnistys.
▶ Laitetta saa käyttää vain moitteettomassa tilassa ja käyttöohjetta noudattaen.
▶ Käytön suunnittelussa ja laitteen käytössä on noudatettava tekniikan yleisiä sääntöjä.
Suojaksi laitteen aineellisia vahinkoja vastaan on huomioitava seuraavaa:
▶ Ohjausilmaliitäntään ei saa syöttää mitään syövyttäviä tai palavia aineita.
▶ Ohjausilmaliitäntään ei saa syöttää mitään nesteitä.
▶ Kun kotelovaippaa tai läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin
käyttölaitteesta vaan tyypin 8691 liitäntäkotelosta.
▶ Älä kuormita koteloa mekaanisesti (esim. laskemalla sen päälle esineitä tai astimena).
▶ Älä suorita laitekoteloihin minkäänlaisia ulkoisia muutoksia. Älä maalaa kotelon osia tai ruuveja.

10

suomi

Tyyppi 8691
Yleisiä ohjeita

4

YLEISIÄ OHJEITA

4.1

Yhteystiedot

Saksa
Burkert Finland Oy
Atomitie 5
00370 Helsinki
Phone: +358 207 412 550
E-mail: myynti@burkert.com
Website: https://www.burkert.fi
Kansainvälisesti
Yhteystiedot löytyvät painetun käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.
Lisäksi Internetistä osoitteesta:
www.burkert.com

4.2

Takuu

Takuun edellytyksenä on ohjauspään määräystenmukainen käyttö määritellyt käyttöolosuhteet huomioiden.

4.3

Tavaramerkki

Mainitut merkit ovat vastaavien yritysten/yhdistysten/organisaatioiden tavaramerkkejä
Loctite

Henkel Loctite Deutschland GmbH

4.4

Tietoja Internetissä

Tyypin 8691 käyttöohjeet ja tietolehtiset löytyvät Internetistä osoitteesta:
https://www.burkert.com
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JÄRJESTELMÄKUVAUS

5.1

Rakenne ja toiminto

Tyypin 8691 ohjauspää voi ohjata yksi- tai kaksitoimisia prosessiventtiileitä.
Tyypin 8691 ohjauspää on optimoitu integroituun, modulaariseen asennukseen 21xx-sarjan prosessiventtiileihin.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaiset laajennustasot.
Asennettavaksi 20xx-sarjaan on olemassa erityinen tyyppi, joka on kuvattu luvussa ”5.1.2”.
Venttiilin asento asetetaan kosketuksettomalla analogia-anturilla, joka tunnistaa ja tallentaa venttiilien pääteasennot automaattisesti käyttöönoton yhteydessä oppivalla Teach-toiminnolla.
Sähkökäyttöisen takaisinkytkennän lisäksi ohjauspäässä oleva värillinen korkeatehoinen LED-merkkivalo
ilmoittaa laitteen tilan.
Lisävaruste: Tiedonsiirto AS-Interfacen tai DeviceNetin kautta mahdollista.

5.1.1

Ohjauspää integroituun asennukseen 21xx-sarjaan

Näkymät ilman läpinäkyvää kupua ja kotelovaippaa

Opetustoiminto
Kuvaus katso vastaavan mallin luku ”Opetustoiminto
(pääteasemien kalibrointi)”
Ohjausilmaliitäntä
merkintä: 1
Poistoilmaliitäntä
merkintä: 3
Paineenrajoitusventtiili
(suojaksi liian korkealta sisäpaineelta virheen sattuessa)
24 V DC: Ruuvattava kaapeliliitin M16 x 1,5 tai pyöröpistoliitin M12 x 1

Laitetilanäyttö (Top LEDit)
Ohjausventtiilin tilanäyttä
Ruuvipuristimet
Ohjausventtiili
käsikäyttöinen 3/2- tai 5/2-magneettitieventtiili
Kiinnitysruuvit (2x)
Liitäntäkotelo
Tuloilman suodatin (vaihdettava)
Kuva 1:

Rakenne ja toiminto
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5.1.2

Tyyppi 20xx-sarjan prosessiventtiilien ohjaamiseen

Erityisen tyypin avulla tyypin 8691 ohjauspää voidaan asentaa 20xx-sarjan prosessiventtiileihin.
Tässä tyypissä on erilainen liitäntäkotelo, jotta ohjausilmaliitännät voidaan liittää ulkoisesti käyttölaitteeseen
(katso ”Kuva 2”).

Ohjausilmalähtö 21
Ohjausilmalähtö 22

Kiinnitysruuvit (2 x)
Liitäntäkotelo
Kuva 2:

Sarjan 20xx prosessiventtiilien vaihtoehto
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TEKNISET TIEDOT

6.1

Vaatimustenmukaisuus

Tyypin 8691 ohjauspää vastaa EU-direktiivien vaatimuksia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
mukaisesti.

6.2

Normit

Sovelletut normit, joilla EU-direktiivien yhdenmukaisuus todistetaan, löytyvät EU-tyyppitarkastustodistuksesta
ja/tai EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

6.3

Hyväksynnät

Tuote on hyväksytty ATEX-direktiivin 2014/34/EU kategorian 3GD mukaisesti käytettäväksi vyöhykkeellä 2 ja 22.
Huomioi Ex-alueella tapahtuvaa käyttöä koskevat ohjeet. Katso ATEX-lisäohje.
Tuotteella on cULus-hyväksyntä. Ohjeita käyttöön UL-alueella, katso luku ”6.8 Sähkötiedot”.

6.4

Käyttöolosuhteet
VAROITUS!

Auringonsäteily ja lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa virhetoimintoja tai vuotoja.
▶ Jos laitetta käytetään ulkoalueella, älä altista sitä sääolosuhteille ilman suojaa.
▶ Älä ylitä tai alita sallittua ympäristölämpötilaa.

Ympäristölämpötila				

katso arvokilpi

Kotelointiluokka

14

Valmistajan arvioima:

UL:n arvioima:

IP65/IP67 standardin
EN 60529 mukaisesti1)

UL tyyppi 4x luokitus, vain sisätiloihin 1)

Käyttökorkeus

kork. 2 000 m merenpinnan yläpuolella

Sallittu ilmankosteus

maks. 90 % 55 °C:ssa (ei kondensoiva)

1) Ainoastaan oikein liitetyllä kaapelilla tai pistokkeella ja holkeilla ja noudattamalla poistoilmakonseptia luvussa
”8 Pneumaattinen asennus”.
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6.5

Mekaaniset tiedot

Mitat									

katso tietolehti

Rungon materiaali

ulkoa:

PPS, PC, VA

tiivistemateriaali

ulkoa:
sisältä:

EPDM
NBR

Venttiilin karan iskualue

2...28 mm
2...47 mm

6.6

Arvokilvet

6.6.1

Arvokilpi vakio

D-74653 Ingelfingen

Käyttöjännite tai ohjaaminen
Tyyppi

Ohjaustoiminto, ohjausventtiili

8691 AS-i 62SI
single act Pilot 3,0
Pmax 7 bar
Tamb 0 °C – +55 °C
Ser.-Nr. 001000
W14UN
00179024

Maks. käyttöpaine
Ympäristölämpötila
Sarjanumero, CE-merkintä
Viivakoodi

Tilausnumero

Tyyppikilpi (esimerkki)

6.6.2

UL-arvokilpi

D-74653 Ingelfingen

Kuva 3:

Tyyppi, UL:lle ja ATEX:lle voimassa olevat tyyppiavaimen ominaisuudet
Ohjaustoiminto, ohjausventtiili,
syöttöjännite ohjausventtiili
8691 -E3-...-0
PU02
Single act Pilot 3.0   24 V
Maks. käyttöpaine
Pmax 7 bar		
Tamb -10 – +55 °C
Ympäristölämpötila
S/N 1001
Sarjanumero, CE-merkintä
00123456
W15MA

Viivakoodi
Tilausnumero, valmistajakoodi

Kuva 4:

UL-еyyppikilpi (esimerkki)

6.6.3

UL-lisäkilpi
Type 4X enclosure

Kotelointiluokka

NEC Class 2 only

Virtapiiri rajatulla teholla

Supply voltage: 24 V  

Kuva 5:

Laitteen syöttöjännite

UL-lisäkilpi (esimerkki)
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6.7

Pneumaattiset tiedot

Ohjausaine							neutraalit kaasut, ilma; laatuluokat standardin ISO 8573-1 muk.
Pölypitoisuus

Luokka 7

maks. hiukkaskoko 40 µm, maks. hiukkastiheys 10 mg/m3

Vesipitoisuus

Luokka 3

 aks. painekastepiste -20 °C
m
tai väh. 10 °C alimman käyttölämpötilan alapuolella

Öljypitoisuus

Luokka X

maks. 25 mg/m3

Lämpötila-alue

+10...+50 °C

Painealue							

3...7 bar

Ohjausventtiilin tehollinen
ilmavirtaus

250 lN/min (tuuletukselle ja ilmanpoistolle)
(QNn-arvo määritelmän mukaan paineenlaskulla 7 baarista 6 baariin
absoluuttista)

Liitännöt

Letkupistoliitin Ø6 mm / 1/4"
Kierreliitäntä G1/8

6.8

Sähkötiedot
VAROITUS!

UL-hyväksytyillä komponenteilla saa käyttää vain rajatun tehon virtapiirejä ”NEC Class 2”:n mukaisesti.

6.8.1

Sähkötiedot ilman väyläohjausta 24 V DC

Suojausluokka

3 standardin DIN EN 61140 (VDE 0140-+1) muk.

Liitännöt

Kaapeliliitin M16 x 1,5 AV22 (kiristysalue 5...10 mm)
ruuviliittimillä kaapelin poikkileikkaukselle 0,14...1,5 mm2
Pyöröpistoliitin (M12 x 1, 8-napainen)

Ohjausventtiili		
Käyttöjännite
Tehonotto

24 V DC ± 10 %, maks. Jäännösaaltoisuus 10 %
maks. 1 W

lähtö

maks. 100 mA lähtöä kohti

Näyttö

maks. 20 mA näytettyä merkkivaloa kohti (LED)

6.8.2

Sähkötiedot väyläohjauksella AS-Interface

Suojausluokka

3 standardin DIN EN 61140 (VDE 0140-+1) muk.

Liitännöt

Pyöröpistoliitin (M12 x 1, 4-napainen)

Käyttöjännite

29,5...31,6 V DC (erittelyn mukaisesti)

Lähdöt
Maks. kytkentäteho
Vahtitoiminto

1 W AS-Interfacen kautta
integroitu

16
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Laitteet ilman ulkoista syöttöjännitettä:
Maks. virranotto

120 mA

Virranotto normaalikäytössä
(virranlaskun jälkeen;
venttiili + 1 pääteasema saavutettu)

90 mA

Laitteet ulkoisella syöttöjännitteellä:
Ulkoinen syöttöjännite
Virtalähteessä on oltava turvallinen eristys
standardin IEC 364-4-41 (PELV tai SELV) mukaan

24 V ± 10 %

Maks. virranotto

55 mA (virranlaskun jälkeen ≤ 30 mA)

Maks. virranotto AS-Interfacesta

55 mA

6.8.3

Sähkötiedot väyläohjauksella DeviceNet

Suojausluokka

3 standardin DIN EN 61140 (VDE 0140-+1) muk.

Liitännöt

Pyöröpistoliitin (M12 x 1, 5-napainen)

Käyttöjännite

11 V / 25 A

Maks. virranotto

< 80 mA

lähtö		Käynnistysvirta								
Pitovirta										

≤ 50 mA
≤ 30 m

17
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7

ASENNUS

7.1

Turvaohjeet
VAARA!

Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!
Virheellisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen asennuksen jälkeen.

7.2

Tyypin 8691 ohjauspään asennus sarjan 21xx
prosessiventtiileihin

HUOMAUTUS!
Asennettaessa hitsauskotelolla varustettuihin prosessiventtiileihin on huomioitava asennusohjeet prosessiventtiilin käyttöohjeessa.
Toimintatapa:
1. Kytkentäkaran asentaminen
Läpinäkyvä kupu

Ohjausilmaliitännät
(letkupistoliitin kiinnitysholkeilla
tai kierreholkeilla)
Käyttölaite

Kuva 6:

Kytkentäkaran (1) asennus, sarja 21xx

→ Kierrä läpinäkyvä kupu irti käyttölaitteesta ja asentonäyttö (keltainen korkki) karanjatkeesta (mikäli
olemassa).

18
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→ Poista letkupistoliittimellä varustetussa tyypissä kiinnitysholkit (valkoiset tulkat) kummastakin ohjausilmaliitännästä (mikäli olemassa).

Puck-pidike
Kytkentäkara
Ohjainelementti
Huulitiiviste
maks. 1 Nm
maks. 5 Nm
Käyttökansi
O-rengas
Karanjatke

Kuva 7:

Kytkentäkaran (2) asennus, sarja 21xx

HUOMAUTUS!
Virheellinen asennus voi vahingoittaa huulitiivistettä ohjainelementissä.
Huulitiiviste on jo esiasennettu ohjainelementtiin ja sen on oltava ”lukittunut” takaleikkaukseen.
▶ Älä vahingoita huulitiivistettä kytkentäkaran asennuksessa.

→ Työnnä kytkentäkara ohjainelementin läpi.
HUOMAUTUS!
Ruuvinlukituslakka saattaa saastuttaa huulitiivisteen.
▶ Älä levitä ruuvinlukituslakkaa kytkentäkaralle.

→ Varmista kytkentäkara levittämällä ruuvinlukituslakkaa (Loctite 290) karanjatkeen kierrereikään käyttölaitteessa.
→ Tarkasta O-renkaan oikea asema.
→ Kierrä ohjainelementti kiinni käyttökanteen (maksimaalinen vääntömomentti: 5 Nm).
→ Kierrä kytkentäkara karanjatkeelle. Sitä varten yläpuolelle on tehty rako (maksimaalinen vääntömomentti:
1 Nm).

→ Työnnä Puck-pidike kytkentäkaralle ja lukitse se paikoilleen.

19
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2. Tiivisterenkaiden asennus

→ Vedä muototiiviste käyttökannelle (pienempi halkaisija näyttää ylöspäin).
→ Tarkasta O-renkaiden oikea asema ohjausilmaliitännöissä.
Ohjauspään asennuksessa ohjausilmaliitäntöjen kiinnitysholkit eivät saa olla asennettuna
käyttölaitteelle.

Muototiiviste
Ohjausilmaliitännät
Huomio:
Kiinnitysholkit eivät
saa olla asennettuna !

Muototiivisteen
asennus

Kuva 8:

Tiivisterenkaiden asennus, sarja 21xx

20
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3. Ohjauspään asennus

HUOMAUTUS!
Piirilevyn vaurio tai toimintahäiriö.
▶ Varmista, että Puck-pidike on tasassa ohjauskiskolla.

→ Kohdista Puck-pidike ja ohjauspää niin, että

1. Puck-pidike löytää sisään ohjauspään ohjauskiskoon (katso ”Kuva 9”) ja
2. ohjauspään liitosnysät löytävät sisään käyttölaitteen ohjausilmaliitäntöihin (”Kuva 10”).
Ohjauskisko
Puck-pidike

Kuva 9:

Puck-pidikkeen kohdistus

→ Työnnä ohjauspää ilman kiertoliikettä niin pitkälle käyttölaitteelle, että muototiivisteessä ei enää näy
rakoa.

HUOMAUTUS!
Liian suuri vääntömomentti kiinnitysruuveja ruuvattaessa ei takaa kontelointiluokkaa IP65/IP67.
▶ Kiristä kiinnitysruuvit vain vääntömomentilla, joka on maks. 1,5 Nm.

→ Kiinnitä ohjauspää molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen. Kiristä tällöin ruuveja vain
kevyesti (maksimaalinen vääntömomentti: 1,5 Nm).

Liitoskappale
Ohjausilmaliitännät

Kuva 10:

Kiinnitysruuvit
maks. 1,5 Nm

Ohjauspään asennus, sarja 21xx
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7.3

Tyypin 8691 ohjauspään asennus sarjan 20xx
prosessiventtiileihin

Toimintatapa:
1. Kytkentäkaran asentaminen
Läpinäkyvä kupu
Asentonäyttö

Käyttölaite

Kuva 11:

Kytkentäkaran (1) asennus, sarja 20xx

→ Ruuvaa irti käyttölaitteen asentonäytön läpinäkyvä kupu.
→ Ruuvaa irti käyttölaitteen sisällä oleva oranssi/keltainen asentonäyttö kuusiokoloavaimella.
Puck-pidike
Kytkentäkara
Ohjainelementti
O-rengas
Muoviosa
(kytkentäkaran)
Kara (käyttölaite)
Kuva 12:

Kytkentäkaran (2) asennus, sarja 20xx

→ Paina O-rengas alas käyttölaitteen kanteen.
→ Kierrä käsin kytkentäkara (ja sen päälle pistetty ohjainelementti) yhdessä muoviosan kanssa käyttölaitteen karalle, äläkä kiristä sitä vielä.

→ Ruuvaa ohjainelementti käyttölaitteen kanteen reikäkanta-avaimella2)
(vääntömomentti: 8,0 Nm).

→ Kiristä kytkentäkara käyttölaitteen karaan. Sitä varten karan puolelle on tehty rako (vääntömomentti:
1,0 Nm).

→ Työnnä Puck-pidike kytkentäkaralle ja lukitse se paikoilleen.
22
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2. Suojarenkaan ja ohjauspään asennus

Suojarengas

Ohjauskisko

Puck-pidike

Kuva 13:

Suojarenkaan asennus ja Puck-pidikkeen kohdistus

→ Asenna peiterengas käyttökanteen (vain käyttölaitteen ko’oille ∅50 ja ∅63).
HUOMAUTUS!
Piirilevyn vaurio tai toimintahäiriö.
▶ Varmista, että Puck-pidike on tasassa ohjauskiskolla.

→ Työnnä ohjauspää käyttölaitteen päälle. Kohdista tällöin Puck-pidike niin, että se löytää sisään
ohjauspään ohjauskiskoon.

→ Paina ohjauspää alas käyttölaitteeseen asti ja kohdista se kääntämällä haluttuun asemaan.
Kiinnitysruuvit
maks. 1,5 Nm

Kuva 14:

Ohjauspään asennus

Varmista, että ohjauspään ja käyttölaitteen pneumaattiset liitännät ovat mielellään pystysuunnassa päällekkäin (katso ”Kuva 15”).
Toisessa asemoinnissa saatetaan tarvita kiinnityssarjan mukana tulevia letkuja pidemmät letkut.

HUOMAUTUS!
Liian suuri vääntömomentti kiinnitysruuveja ruuvattaessa ei takaa kontelointiluokkaa IP65/IP67.
▶ Kiristä kiinnitysruuvit vain vääntömomentilla, joka on maks. 1,5 Nm.

→ Kiinnitä ohjauspää molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen. Kiristä tällöin kiinnitysruuveja vain kevyesti (maksimaalinen vääntömomentti: 1,5 Nm).
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3. Pneumaattisen liitoksen ohjauspää – käyttölaitteen asentaminen

Ohjausilmalähtö 21
Ohjausilmalähtö 22

Esimerkki
∅80, SFA

Ohjausilmaliitäntä
ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä
alhaalla
Kuva 15:

Pneumaattisten liitosten asennus, sarja 20xx

→ Ruuvaa letkupistoliitin ohjauspäähän ja käyttölaitteeseen.
→ Luo tarvikesarjan mukana toimitettujen letkujen avulla ohjauspään ja käyttölaitteen välinen pneumaattinen yhteys seuraavan ”Taulukko 1” tai ”Taulukko 2” avulla.

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
▶ Jotta kotelointiluokka IP65/IP67 voitaisiin säilyttää, liitä tarpeeton ohjausilmalähtö (toiminnoissa SFA ja
SFB) käyttölaitteen vapaaseen ohjausilmaliitäntään tai sulje se sulkutulpalla.
Ohjaustoiminto A (SFA)
Prosessiventtiili lepotilassa suljettuna (jousivoimalla)
Ohjauspää

Ohjausilmalähtö

Käyttölaite

Ohjausilmaliitäntä
ylhäällä

22

21

22

21

22

21

tai

Ohjausilmaliitäntä
alhaalla
Ohjaustoiminto (SFB)
prosessiventtiili lepotilassa auki (jousivoimalla)
Ohjauspää

Ohjausilmalähtö

Käyttölaite

Ohjausilmaliitäntä
ylhäällä

22

tai

Ohjausilmaliitäntä
alhaalla
Taulukko 1:

21

Pneumaattinen yhteys käyttölaitteeseen SFA ja SFB
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Ohjaustoiminto I (SFI)
Prosessiventtiili lepotilassa suljettuna
Ohjauspää

Ohjausilmalähtö

Käyttölaite

Ohjausilmaliitäntä
ylhäällä

22

21

22

21

Ohjausilmaliitäntä
alhaalla
Prosessiventtiili lepotilassa auki
Ohjauspää

Ohjausilmalähtö

Käyttölaite

Ohjausilmaliitäntä
ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä
alhaalla

Taulukko 2:

Pneumaattinen yhteys käyttölaitteeseen SFI

”Lepoasennossa” tarkoittaa, että ohjauslaitteen tyypin 8691 ohjausventtiilit ovat virrattomia eikä
niitä käytetä.
Kosteassa ympäristöilmassa voidaan ohjaustoiminnossa A ja ohjaustoiminnossa B luoda letkuliitos
ohjauspään ohjausilmalähdön 22 ja käyttölaitteen liittämättömän ohjausilmaliitännän välille. Näin
käyttölaitteen jousikammioon syötetään kuivaa ilmaa ohjauspään ohjausilmalähdöstä.

7.4

Käyttölaitemoduulin kääntäminen
Käyttölaitemoduulia (ohjauspää ja käyttölaite) voidaan kääntää vain suora- ja vinoistukkaventtiileiden
kohdalla.

Liitäntöjen asemaa voidaan kohdistaa käyttölaitemoduulia (ohjauspää ja käyttölaite) kääntämällä 360°
portaattomasti.
Prozessiventtiilit tyyppi 2100 ja 2101: Vain koko käyttölaitemoduulia voidaan kääntää. Ohjauspään
kääntäminen käyttölaitetta vastaan ei ole mahdollista.
Käyttölaitemoduulia käännettäessä prosessiventtiilin on oltava avatussa asennossa.

VAARA!
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Toimintatapa:

→ Kiinnitä venttiilirunko pitolaitteeseen (tarpeen vain, jos prosessiventtiiliä ei ole vielä asennettu).
→ Ohjaustoiminnolla A: Avaa prosessiventtiili.
25
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Käyttölaitemoduuli
Kuusikanta

Avainmuoto
Koteloliitäntä

Koteloliitäntä

ilman kuusikantaa
Kuva 16:

kuusikannalla

Käyttölaitemoduulin kääntäminen

→ Pidä koteloyhteyden avainpinnalla vastaan sopivalla kiintoavaimella.
→ Käyttölaitemoduulit ilman ääriviivaa kuusiokoloavaimelle:

Sovita erikoisavain3) tarkasti käyttölaitteen pohjassa olevaan avainmuotoon.

→ Käyttölaitemoduulit ääriviivalla kuusiokoloavaimelle:

Aseta sopiva kiintoavain käyttölaitteen kuusikannalle.

VAROITUS!
Ainevuodon ja paineen purkautumisen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa koteloyhteyden aukeamisen.
▶ Käännä käyttölaitemoduulia vain tarkoitettuun suuntaan (katso ”Kuva 17”) !

→ Käyttölaitemoduulit ilman ääriviivaa kuusiokoloavaimelle:

Saata käyttölaitemoduuli haluttuun asemaan myötäpäivään kääntämällä (alhaalta katsottuna).

→ Käyttölaitemoduulit ääriviivalla kuusiokoloavaimelle:

Saata käyttölaitemoduuli haluttuun asemaan vastapäivään kääntämällä (alhaalta katsottuna).
Kiintoavain
Erikoisavain

kuusikannalla
Kuva 17:

26
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3) Erikoisavain (665702) on saatavana Bürkert-myyntitoimipaikasta.
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7.5

Ohjauspään kääntäminen sarjan 20xx
prosessiventtiileillä

Jos liitäntäkaapelien tai letkujen asentaminen on hankalaa prosessiventtiilin asentamisen jälkeen, voidaan
ohjauspään asemaa kääntää käyttölaitteeseen nähden.

Kiinnitysruuvi (2x)

Ohjauspää

Pneumaattinen liitos

Käyttölaite

Kuva 18:

Ohjauspään kääntäminen, sarja 20xx

Toimintatapa:

→ Avaa pneumaattinen liitos ohjauspään ja käyttölaitteen välissä.
→ Avaa kiinnitysruuvit (kuusiokolo AV2,5).
→ Käännä ohjauspää haluttuun asemaan.
HUOMAUTUS!
Liian suuri vääntömomentti kiinnitysruuveja ruuvattaessa ei takaa kontelointiluokkaa IP65/IP67.
▶ Kiristä kiinnitysruuvit vain vääntömomentilla, joka on maks. 1,5 Nm.

→ Kiristä kiinnitysruuveja vain kevyesti (maksimaalinen vääntömomentti: 1,5 Nm).
→ Palauta pneumaattinen liitos ohjauspään ja käyttölaitteen välissä. Käytä tarvittaessa pidempiä letkuja.
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7.6

Käyttölaitteen manuaalinen käyttö ohjausventtiileillä

Käyttölaite voidaan liikuttaa kytketyllä ohjausilmalla ilman sähkönsyöttöä lepoasennosta pääteasemaansa ja
jälleen takaisin.
Sitä varten on ohjausventtiilejä käytettävä ruuvimeisselillä.

HUOMAUTUS!
Käsivipu voi vahingoittua, jos sitä painetaan ja kierretään samanaikaisesti.
▶ Älä paina käsivipua kääntäessäsi.
Ohjausventtiili painamattomana
(normaaliasento)
Käsivipu
osoittaa
vasemmalle

Käsivipu
Ohjausventtiiliä painettu
Käsivipu
osoittaa
oikealle

Kuva 19:

Ohjausventtiilit käyttölaitteen tuuletukseen ja ilmanpoistoon

Siirrä käyttölaite pääteasemaan

→ Kierrä käsivipua ruuvimeisselillä oikealle.
Huomaa:

Älä paina käsivipua kääntäessäsi

Käyttölaitteen liikuttaminen takaisin lepoasemaan

→ Kierrä käsivipua ruuvimeisselillä vasemmalle.
Huomaa:

Älä paina käsivipua kääntäessäsi

28
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PNEUMAATTINEN ASENNUS
VAARA!

Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.

VAROITUS!
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Liitännän saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen liittämisen jälkeen.
Toimintatapa:

→ Liitä ohjausaine ohjausilmaliitäntään (1)

(3...7 bar; mittari-ilma, öljytön, vedetön ja pölytön).

→ Liitä poistoilmajohto tai äänenvaimennin poistoilmaliitäntään (3) (katso ”Kuva 20”).
Tärkeitä ohjeita laitteen moitteettomaan toimintaan:
▶ Liitännästä ei saa aiheutua vastapainetta.
▶ Valitse liitäntää varten halkaisijaltaan riittävä letku.
▶ Suunnittele poistoilmajohto niin, ettei laitteeseen pääse vettä tai muita nesteitä poistoilmaliitännän
kautta.

Ohjausilmaliitäntä
merkintä: 1
Poistoilmaliitäntä
merkintä: 3
Kuva 20:

Pneumaattinen liitäntä

Huomio (poistoilmakonsepti):
Kotelointiluokka IP67:n säilyttämiseksi on poistoilmajohto asennettava kuivalle alueelle.
Pidä liitetty ohjauspaine ehdottomasti vähintään 0,5...1 baria sen paineen yläpuolella, joka on
tarpeen käyttölaitteen saattamiseksi pääteasemaansa.

suomi
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9

SÄHKÖLIITÄNTÄ 24 V DC

Ohjauspään sähköliitäntää varten on olemassa kahdenlaista liitäntätyyppejä:
• Johdon läpivienti
ruuvattavalla kaapelinliittimellä M16 x 1,5 ja ruuvipuristimilla
• Multipol
pyöröpistoliittimellä M12 x 1, 8-napainen

9.1

Turvaohjeet
VAARA!

Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Liitännän saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara!
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen liittämisen jälkeen.
Kenttäjohdotuksen liittimiin johtavien kaapeleiden on kestettävä vähintään 75 °C:n lämpötilaa.

9.2

Sähköasennus ruuvattavalla kaapeliliittimellä

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.

→ Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 21:

Ohjauspään avaaminen

→ Työnnä kaapeli ruuvattavan kaapeliliittimen läpi.
30
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→ Kytke johtimet (katso liitäntäkaavio kohdassa ”Kuva 22: Piirilevy 24 V DC – ruuvattava kaapeliliitin”).
Hyppyjohdin Top LEDien määrittämistä varten

Venttiili-istukka
Liitäntäkaavio:

IN 1 =
IN 2 =

Kuva 22:

IN 2
+
24 V
+
Valve
-

Top Bot

Ruuvipuristimet
syöttö 24 V DC
Ruuvipuristimet
venttiili (ohjaaminen)

Bot Top

Ruuvipuristimet
pääteasema

ye gn

IN 1

Hyppyjohdintoiminto:
Hyppyjohtimilla voidaan asettaa
pääteasemien värimääritys.
katso luku
”9.5.2 Laitetilanäyttö, Top LEDien
määrittely” ja
”9.5.3 Top LEDien määrittelyn
muuttaminen (laitteen tila)””

Top (yläpuoli)
Bot (alapuoli)

Piirilevy 24 V DC – ruuvattava kaapeliliitin

→ Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipassa.
HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kiristä ruuvattavan kaapeliliittimen hattumutteri käytetyn kaapelin koon tai peitetulpan mukaisesti (n. 1,5 Nm).
▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Kiristä ruuvattavan kaapeliliittimen hattumutteri (vääntömomentti n. 1,5 Nm).
→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 6740774)).
Kotelovaippa
Kotelovaipan
tiiviste
Liitäntäkotelo
Kuva 23:

Kotelovaipan tiivisteen asema

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti (opetustoiminnon
kuvaus katso luku ”9.4 Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)”)
4) Ruuvityökalu (674077) on saatavana lähimmästä Bürkert-myyntitoimipaikasta.
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9.3

Sähköasennus pyöröpistoliittimellä
VAARA!

Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

→ Kytke ohjauspää taulukon mukaisesti.
Pyöröpistokkeen liitäntävaraus (M12 x 1, 8-napainen)
5
4

6
7

3

8
1
Taulukko 3:

2

Nasta

Johtimen väri5) Nimitys

Varaus

1

valkoinen

IN 1 (= Top)

2

ruskea

3
4

vihreä
keltainen

Lähestymiskytkin ylhäällä
Lähestymiskytkin
alhaalla
Käyttöjännite
Käyttöjännite +

GND
24 V DC

5

harmaa

Venttiilin ohjaus +

Venttiili +

6

roosa

IN 2 (= Bot)

Venttiilin ohjaus -

Venttiili -

7

-

ei varattu

8

-

ei varattu

Pyöröpistoke M12 x 1, 8-napainen

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti (opetustoiminnon
kuvaus katso luku ”9.4 Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)”).

9.4

Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti.

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Vaadittavat edellytykset:
Ennen kuin voit käynnistää opetustoiminnon, on
• ohjauspään oltava asennettu käyttölaitteeseen
• syöttöjännitteen oltava liitettynä
• paineilman syötön oltava liitettynä
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Toimintatapa:
Läpinäkyvä kupu
Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 24:

Ohjauspään avaaminen

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.

→ Ohjauspään avaaminen: Ruuvaa läpinäkyvä kupu auki vastapäivään.
→ Pidä painiketta painettuna n. 5 s aktivoidaksesi opetustoiminnon.
→ Vain ohjausventtiileille ilman ohjausventtiiliä:

Kun keltainen ohjausventtiilin LED syttyy, siirrä käyttölaite ylempään pääteasemaan.
Kun keltainen ohjausventtiilin LED sammuu, siirrä käyttölaite alempaan pääteasemaan.

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 6740776)).
Ohjausventtiilin LED (keltainen)
Tila-LED vilkkuu punaisena, kun opetustoiminto on
käynnissä
Painike opetustoiminnon aktivointiin
(pidä painettuna n. 5 s)
Opetustoiminnon kronologinen kuvaus:
• alempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili kytkee
• käyttölaite ajaa automaattisesti ylempään
pääteasemaan
• ylempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili sammutetaan
• käyttölaite siirtyy jälleen alempaan pääteasemaan
Kuva 25:

Opetustoiminto

6) Ruuvityökalu (674077) on saatavana lähimmästä Bürkert-myyntitoimipaikasta.
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9.5

Näyttöelementit 24 V DC

9.5.1

LED-tilanäyttö

Version 24 V DC LED-tilanäyttö osoittaa, onko ohjausventtiili aktiivinen (LED palaa keltaisena).

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.

LED ohjausventtiili (keltainen)

Tila-LED (keltainen)

Liitäntäkotelo
Kuva 26:

LED-tilanäyttö, tila-LED

Tila-LED keltainen
LED keltainen
vilkkuu

Opetustoiminto käynnissä
Puck-pidikettä ei ole

välkkyy
Taulukko 4:

→ Aseta Puck-pidike
Tila-LED keltainen – 24 V DC

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.
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9.5.2

Laitetilanäyttö, Top LEDien määrittely

Laitteen tila näytetään visuaalisesti ohjauspäässä (läpinäkyvä kupu) värillisillä suurteho-LEDeillä (Top LEDit).

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.

Top LEDit

Liitäntäkotelo
Kuva 27:

LED-tilanäyttö

Oletusarvoisesti näytetään seuraavat toiminnot:
Väri

Laitteen tila

vihreät Top LEDit palavat

alempi pääteasema

keltaiset Top LEDit palavat

ylempi pääteasema

Taulukko 5:

Top LEDien määrittely – 24 V DC

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.
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9.5.3

Top LEDien määrittelyn muuttaminen (laitteen tila)

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

Toimintatapa:

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.

→ Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 28:

Ohjauspään avaaminen

→ Määritä hyppyjohtimien avulla haluamasi väri Top LEDeille.

Hyppyjohdin Top LEDien määrittämistä varten

ye gn

+
24 V
+
Valve
-

Top Bot

ye gn
Bot Top

IN 2

Top Bot

Bot Top

IN 1

Hyppyjohdintoiminto:
Hyppyjohtimilla voidaan asettaa pääteasemien värimääritys.
Kullekin värille voidaan määrittää, sovelletaanko sitä Top- (ylempi
pääteasema) vai Bot-asemaan (alempi pääteasema).
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→ Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipassa.
HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 6740777)).

Kotelovaippa
Kotelovaipan
tiiviste
Liitäntäkotelo
Kuva 30:

Kotelovaipan tiivisteen asema

7) Ruuvityökalu (674077) on saatavana lähimmästä Bürkert-myyntitoimipaikasta.
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10

AS-INTERFACE-ASENNUS

10.1

AS-Interface-päällekytkentä

AS-Interface (toimilaite-anturi-käyttöliittymä) on kenttäväyläjärjestelmä, jota käytetään pääasiassa binääristen
antureiden ja toimilaitteiden (Slaves) verkottamiseen ylemmän tason ohjauksen (Master) kanssa.
Väyläjohto
Suojaamaton kaksijohtiminen johto (AS-Interface-johto AS-Interface-tasojohtona), jolla siirretään sekä tietoa
(dataa) sekä energiaa (toimilaitteiden ja antureiden syöttöjännitettä).
Verkkotopologia
Vapaasti valittavissa laajojen rajojen sisällä, eli mahdollisia ovat tähti-, puu- ja linjaverkot. Lisätietoja on kuvattu
AS-Interface-eritelmässä (tyyppi A/B-Slave on eritelmän versio 3.0 mukainen).

10.2

AS-Interface-piirilevyjen tekniset tiedot

Syöttö:

AS-Interfacen kautta (29,5 V...31,6 V)

Lähdöt:

1 venttiili Y1, maks. 1 W, tehon vähennys n. 100 ms kuluttua integroidulla vahtitoiminnolla

Sertifiointi: Sertifikaatti no 77601 version 3.0 mukaisesti

10.3

Ohjelmointitiedot

E/A-konfiguraatio

AS-Interface
31 slaves
B hex (1 lähtö, 2 tuloa)

AS-Interface
62 slaves

ID-koodi

F hex

A hex

Laajennettu ID-koodi 1

F hex

7 hex

Laajennettu ID-koodi 2
Profiili

F hex
S-B.F.F

E hex
S-B.A.E

Taulukko 6:

Ohjelmointitiedot

Bittivaraus
Databitti

D3
0		 Top ei saavutettu
1		 Top saavutettu

D2
0		 Bot ei saavutettu
1		 Bot saavutettu

D1

D0

–

–

lähtö

–

–

ei varattu

0		 Ohjausventtiili OFF
1 Ohjausventtiili ON

Parametribitti

P3

P2

P1

P0

lähtö

ei varattu

ei varattu

ei varattu

”0” START opetustoiminto
”1” STOP opetustoiminto

tulo

Taulukko 7:

Bittivaraus
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10.4

AS-Interfacen sähköliitäntä

10.4.1

Turvaohjeet

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Liitännän saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen liittämisen jälkeen.

10.4.2

Liitäntä pyöröpistoliittimellä M12 x 1, 4-napainen, uros

Väyläliitäntä ilman ulkoista syöttöjännitettä / ulkoisen syöttöjännitteen kanssa
Nasta Nimitys

Varaus

1

Väylä +

Väyläjohto AS-Interface +

2

NC tai GND (valinnainen)

ei varattu tai ulkoinen syöttöjännite – (valinnainen)

3

Väylä -

Väyläjohto AS-Interface -

4

NC tai 24 V + (valinnainen)

ei varattu tai ulkoinen syöttöjännite + (valinnainen)

Taulukko 8:

Nastojen napavaraus pyöröpistoliitin AS-Interface

Liittimen näkymät: Edestä päin nastoille, juotosliitännät ovat niiden takana
Nasta 4:
NC

Nasta 1:
Väylä +
Kuva 31:

Nasta 3:
Väylä -

Nasta 2:
NC

Väyläliitäntä ilman ulkoista
syöttöjännitettä:

Nasta 4:
24 V +

Nasta 1:
Väylä +
Kuva 32:

Nasta 3:
Väylä -

Nasta 2:
GND

Väyläliitäntä ulkoisella syöttöjännitteellä
(valinnainen):

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti (opetustoiminnon
kuvaus katso luku ”10.5 Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)”).
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10.4.3

Liitäntä moninapaisella kaapelilla ja tasojohtoliittimellä

Vaihtoehtona väyläliitäntäversiolle 4-napaisella pyöröpistokkeella on ohjauspää saatavana moninapaisella
kaapelilla (M12 pyöröpistoke) ja tasojohtoliittimellä. Pyöröpistokkeen liitäntäkaavio vastaa väyläliitäntää M12
pyöröpistoke 4-napainen (katso ”Kuva 25” ja ”Kuva 26”) ja se voidaan helposti liittää tasojohtoliittimeen (katso
”Kuva 33”).

Kuva 33:

Ohjauspää 8691 moninapaisella kaapelilla ja tasojohtoliittimellä

Tasojohtoliittimen käsittely
Moninapaisessa kaapelissa on M12 letkupistoliittimen ulostulolla varustettu tasojohtoliitin AS-Interface-tasojohdolle. Tasojohtoliitin toteuttaa AS-Interface-tasojohdon kosketuksen läpivientitekniikalla, joka mahdollistaa
liitännän ”napsauttamalla sisään” AS-Interface-tasojohdon ilman leikkaamista ja kuorimista.
Työvaiheet:

→ Avaa tasojohtoliitin

(löysää ruuvit ja nosta kansi)

→ Aseta tasojohto paikalleen
→ Sulje tasojohtoliitin
→ Kiristä ruuvit

Ruuvit
M12 letkupistoliitin
lähtö
Kuva 34:

Aseta kierteenmuodostavat ruuvit valmiiseen
kierrereikään kääntämällä niitä lyhyesti ulospäin
(n. 3/4 kierrosta vasemmalle) ja ruuvaa ne sisään.

Tasojohtoliitin

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti (opetustoiminnon
kuvaus katso luku ”9.4 Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)”).
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10.5

Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)

Opetustoiminnon avulla venttiilin pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti.
Väylätyypissä AS-Interface opetustoiminto voidaan käynnistää myös väyläprotokollan kautta.

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Vaadittavat edellytykset:
Ennen kuin voit käynnistää opetustoiminnon, on
• ohjauspään oltava asennettu käyttölaitteeseen,
• syöttöjännitteen oltava liitettynä,
• paineilman syötön oltava liitettynä ja
• Ohjausventtiili OFF (D0 = 0).
Toimintatapa:
Läpinäkyvä kupu
Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 35:

Ohjauspään avaaminen

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.

→ Ohjauspään avaaminen: Ruuvaa läpinäkyvä kupu auki vastapäivään.
→ Pidä painiketta painettuna n. 5 s aktivoidaksesi opetustoiminnon.
→ Vain ohjausventtiileille ilman ohjausventtiiliä:

Kun keltainen ohjausventtiilin LED syttyy, siirrä käyttölaite ylempään pääteasemaan.
Kun keltainen ohjausventtiilin LED sammuu, siirrä käyttölaite alempaan pääteasemaan.
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HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 6740778)).

Ohjausventtiilin LED (keltainen)
Tila-LED:
vilkkuu punaisena, kun opetustoiminto on käynnissä
Painike opetustoiminnon aktivointiin
(pidä painettuna n. 5 s)
Opetustoiminnon kronologinen kuvaus:
• alempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili kytkee
• käyttölaite ajaa automaattisesti ylempään
pääteasemaan
• ylempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili sammutetaan
• käyttölaite siirtyy jälleen alempaan pääteasemaan
Kuva 36:

Opetustoiminto

Kun opetustoiminto on aktivoitu, käyttölaitteen ohjaaminen AS-Interface-tiedonsiirron kautta ei
ole mahdollista.
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10.6

Näyttöelementit AS-Interface

10.6.1

LED-tilanäyttö

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.
Tila-LED keltainen
Top LEDit
Ohjausventtiilin LED
(keltainen)
Väylä-LED vihreä
Väylä-LED punainen

Liitäntäkotelo
Kuva 37:

LED-tilanäyttö, AS-Interface

Tila-LED keltainen
LED keltainen
vilkkuu

Opetustoiminto käynnissä

välkkyy

Puck-pidike ei olemassa
→ Aseta Puck-pidike

Taulukko 9:

Tila-LED keltainen, AS-Interface

Ohjausventtiilin LED (keltainen)
Keltainen LED (V) osoittaan, onko ohjausventtiili aktivoitu (LED palaa keltaisena).
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Väylä-LED punainen ja vihreä
Punainen ja vihreä LED (väylä) ilmaisevat väylän tilan:
LED vihreä

LED punainen

pois

pois

POWER OFF

pois

päällä

ei tietoliikennettä (vanhentunut Watch-Dog, jonka Slave-osoite ei ole 0)

päällä

pois

OK

vilkkuu

päällä

Slave-osoite on 0

pois

vilkkuu

Anturisyötön ylikuormitus tai ulkoinen nollaus

vilkkuu

vilkkuu

Virhe opetustoiminto (oheisvirhe)

Taulukko 10: LED-tilanäyttö, väylän tila

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

10.6.2

Laitteen tila, Top LEDien määrittely

Laitteen tila näytetään visuaalisesti ohjauspäässä (läpinäkyvä kupu) värillisillä suurteho-LEDeillä (Top LEDit).
Oletusarvoisesti näytetään seuraavat toiminnot:
Väri

Laitteen tila

vihreä Top LED palaa

alempi pääteasema

keltainen Top LED palaa

ylempi pääteasema

punainen LED vilkkuu
		vuorotellen
vihreiden tai keltaisten Top LEDien kanssa

ei tietoliikennettä
tai
virhe opetustoiminto

Taulukko 11: Top LEDien määrittely, AS-Interface
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10.6.3

Top LEDien määrittelyn muuttaminen (laitteen tila)

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Toimintatapa:

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.

→ Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 38:

Ohjauspään avaaminen

→ Määritä hyppyjohtimien avulla haluamasi väri Top LEDeille (katso ”Kuva 39”).
Hyppyjohdin Top LEDien määrittämistä varten

Venttiili-istukka

Sisäinen liitäntä
Hyppyjohdintoiminto:
Hyppyjohtimilla voidaan asettaa pääteaseman
värimääritys.
Kullekin värille voidaan määrittää, sovelletaanko
sitä Top- (ylempi pääteasema) vai Bot-asemaan
(alempi pääteasema).
Kuva 39:

Piirilevy AS-Interface

→ Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipassa.
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HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 6740779)).

Kotelovaippa
Kotelovaipan
tiiviste
Liitäntäkotelo
Kuva 40:
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11

DEVICENET-ASENNUS

11.1

Käsitteiden selitys

• Das DeviceNet on kenttäväyläjärjestelmä, joka perustuu CAN-protokollaan (Controller Area Network). Se mahdollistaa toimilaitteiden ja antureiden (Slaves) verkottamisen ylemmän tason ohjauslaitteiden (Master) kanssa.
• DeviceNetissä ohjauspää on orjalaite DeviceNet-eritelmässä määritellyn Predefined Master/Slave Connection
Setin mukaisesti. I/O-liitäntävaihtoehtona tuetaan Polled I/O, Bit Strobed I/O ja Change of State (COS).
• DeviceNetin kohdalla tehdään ero syklisesti tai tapahtumaohjatusti lähetettyjen korkean prioriteetin prosessiviestien (I/O Messages) ja asyklisten matalan prioriteetin hallintaviestien (Explicit Messages) välillä.
• Protokollasekvenssi vastaa DeviceNet-eritelmää Release 2.0.

11.2

Tekniset tiedot

EDS-tiedosto

BUE8691.EDS

Icons

BUE8691.ICO

Baudinopeus

125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (DIP-kytkimen kautta);
tehdasasetus: 125 kBit/s

Osoite

 ...63 (DIP-kytkimen kautta);
0
tehdasasetus: 63

Prosessitiedot

 statistinen Input-Assembly (tulo: ohjauspäästä 8691 DeviceNet-masteriin/skanneriin)
1
1 statistinen Output-Assembly

11.3

Maksimaaliset johtopituudet

Verkon maksimaalinen kokonaisjohtopituus (pää- ja sivulinjojen pituus) riippuu baudinopeudesta.

11.3.1

Kokonaisjohtopituus DeviceNet-eritelmän mukaan

Baudinopeus

Maksimalinen kokonaisjohtopituus10)
Paksu kaapeli (Thick Cable)

125 kBaud

500 m

250 kBaud

250 m

500 kBaud

100 m

Ohut kaapeli (Thick Cable)
100 m kaikille baudinopeuksille

Taulukko 12: Kokonaisjohtopituus

10)

DeviceNet-eritelmän mukaan.
Eri kaapelityyppiä käytettäessä sovelletaan alhaisempia enimmäisarvoja.
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11.3.2

Sivulinjojen pituus (Drop Lines)

Baudinopeus

Sivulinjojen pituus (Drop Lines)
Maksimaalinen pituus

156 m

125 kBaud
250 kBaud

Maksimaalinen kokonaispituus verkossa

6 m kaikille baudinopeuksille

78 m
39 m

500 kBaud
Taulukko 13: Sivulinjojen pituus

11.4

Turva-asema väylävian tapauksessa

Väylävian tapauksessa ohjausventtiili asetetaan ohjelmoitavaan turva-asemaan (oletus: ohjausventtiili jännitteetön). Konfigurointitiedot katso luku ”11.9 Ohjauspään konfigurointi”.

11.5

Liitännät

Väylä + syöttö

11.6

Ohjauspää 8691
DeviceNet

Väylä

Sähköliitäntä DeviceNet

Väyläjohto on 4-johtiminen kaapeli, jossa on lisäsuojaus ja jonka on oltava DeviceNet-eritelmän mukainen.
Kaapelin kautta siirretään sekä tietoa (dataa) että energiaa (syöttöjännite pienitehoisia toimilaitteita ja antureita
varten).

11.6.1

Turvaohjeet

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Liitännän saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen liittämisen jälkeen.
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11.6.2

Piirilevyn DeviceNet rakenne
LED-ohjausventtiili (keltainen)
Laitteen tila -LED (kaksivärinen: punainen/vihreä)
Väylä-LED (kaksivärinen: punainen/vihreä)

DIP-kytkin
väyläosoitteelle ja baudinopeudelle

Venttiili-istukka
Sisäinen liitäntä

Kuva 41:

Platine DeviceNet

11.6.3

Väyläliitäntä (pyöröpistoke M12 x 1, 5-napainen, uros)

Ohjauspäässä on 5-napainen mikrotyylinen pyöröpistoke.
Seuraava napavaraus vastaa DeviceNet-eritelmää.
Nasta

1

2

3

4

5

Signaali

Suojaus

V+

V–

CAN_H

CAN_L

Taulukko 14: Napavaraus pyöröpistoliitin DeviceNet

Nasta 4: CAN_H
		
valkoinen
Tiedonsiirtolinjat

Nasta 3: V–
musta

Nasta 5: CAN_L
		
sininen
Nasta 1: Tyhjennys
(suojaus)

Nasta 2: V+
punainen

Syöttöjännite
11...25 V DC
maks. Teho 3 W,
kun venttiili kytketty

Kuva 42:

Näkymä pistokkeelle edestä päin nastoille, juotosliitännät ovat niiden takana

11.7

Päätepiirikytkentä DeviceNet-järjestelmille

DeviceNet-järjestelmää asennettaessa on varmistettava, että tiedonsiirtolinjat on kytketty oikein päätepiiriin.
Kytkentä estää signaalien heijastumisesta aiheutuvat häiriöt tiedonsiirtolinjoissa.
Pääjohto on päätettävä molemmista päistä vastuksilla, joiden teho on 120 Ω ja 1/4 W häviöteho (katso
”Kuva 43: Verkkotopologia, DeviceNet”).
49
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11.8

DeviceNet-järjestelmän verkkotopologia

Linja pääjohdolla (Trunk Line) ja useammalla sivujohdolla (Drop Lines).
Pää- ja sivujohdot koostuvat identtisestä materiaalista (katso ”Kuva 43”).
Pääjohto (Trunk Line)
DeviceNet-kaapeli

V+
V–
CAN_H
CAN_L
Päätevastus
120 Ω
¼W

Sivujohdot
(Drop Lines)
DeviceNet-kaapeli,
maks. 6 m pitkä

T01

Osallistuja 1 (solmu1)
Kuva 43:

Verkkotopologia, DeviceNet

11.9

Ohjauspään konfigurointi

11.9.1

DIP-kytkin

Kuva 44:

DIP-kytkin DeviceNet

Konfigurointia varten on olemassa 8 DIP-kytkintä:
• DIP-kytkimet 1–6

DeviceNet-osoitetta varten

• DIP-kytkimet 7–8

baudinopeudelle
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VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Toimintatapa:

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.

→ Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 45:

Ohjauspään avaaminen

→ Aseta DIP-kytkimet seuraavien taulukoiden mukaisesti.
DeviceNet-osoitteen asetus
MAC ID – Medium Access Control Identifier:
[DIP 1=off=0  /  DIP 1=on=1  /  MAC ID=DIP 1*20+DIP 2*21+...+DIP 6*25]
DIP 1
[20=1]
off

DIP 2
[21=2]
off

DIP 3
[22=4]
off

DIP 4
[23=8]
off

DIP 5
[24=16]
off

DIP 6
[25=32]
off

on

off

off

off

off

off

MAC ID
0
1

off

on

off

off

off

off

2

...

...

...

...

...

...

...

off

on

on

on

on

on

62

on

on

on

on

on

on

63

Taulukko 15: DeviceNet-osoitteen asetus
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Baudinopeuden asetus
Ohjauspään sovitus verkon baudinopeuteen.
DIP 7

DIP 8

Baudinopeus

off

off

125 kBaud

on

off

250 kBaud

off

on

500 kBaud

on

on

ei sallittu

Taulukko 16: Baudinopeuden asetus

→ Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipassa.
HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan
liitäntäkotelosta.
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 67407711)).

Kotelovaippa
Kotelovaipan
tiiviste
Liitäntäkotelo
Kuva 46:

Kotelovaipan tiivisteen asema

Huomaa:
Asetusten muutos DIP-kytkimien käyttämällä tulee voimaan vasta laitteen uudelleen käynnistyksen
jälkeen.
Uudelleen käynnistystä varten
• irrota ohjauspää lyhytaikaisesti sähköverkosta ja kytke se uudelleen tai
• kytke verkkovirta pois/päälle tai
• lähetä vastaava nollausviesti.
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11.10

Prosessitietojen konfiguraatio

Prosessitietojen siirtämiseen I/O-yhteyden kautta on valittavissa 1 staattinen tulo- ja 1 staattinen lähtökokoonpano. Näissä kokoonpanoissa valitut attribuutit on koottu yhteen objektiin, jotta ne voidaan siirtää yhdessä
prosessitietoina I/O-yhteyden kautta.
Prosessitietoja voidaan
• käyttää syklisesti yhteysvaihtoehdoissa ”Polled I/O” ja ”Bitstrobed I/O”, toiminnolla ”Change of state”, kun
tuloarvot muuttuvat, tai
• käyttää asyklisesti Explicit Messages -toiminnon kautta.
Asyklisen pääsyn käyttöpolku on:
class		
					instance
					attribute

4
1
3

Palvelulla Get_Attribute_Single voidaan käyttää syöttötietoja asyklisesti lukemalla.
Palvelulla Set_Attribute_Single voidaan käyttää syöttötietoja asyklisesti kirjoittamalla.

1 datatavu tuloja varten:
(anturit tai käynnistimet)

1 datatavu lähtöjä varten:
(toimilaitteet tai venttiilit)

Bitti

Anturi

Arvojen määritys

Bitti

Bit 0

Pääteasema

0		 Bot ei saavutettu
1		 Bot saavutettu

Bit 0

Bit 1

Pääteasema

0		 Top ei saavutettu
1		 Top saavutettu

Bit 1... ei käytössä

Bit 2... ei käytössä

0		 aina

Bit 7
Taulukko 17: Datatavu tulot

Ohjausventtiili

Arvojen määritys

Y1

0		 Ohjausventtiili OFF
1 Ohjausventtiili ON
0		 aina

Bit 7
Taulukko 18: Datatavu lähdöt
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11.11

Ohjausventtiilien turva-aseman konfiguraatio
väylävirheen sattuessa

Väylävirheen sattuessa väylän tila-LED voi siirtyä tilaan ”vihreä vilkkuu”, ”punainen vilkkuu” ja ”punainen”.
(Kuvaus, katso ”Väylä-LEDin tila” sivulla 58)
Ohjausventtiilin konfiguraatioon väylävirheen sattuessa voidaan käyttää attribuutteja venttiilin turva-asema ja
turvamoduuli.
Ohjausventtiilin konfigurointitietoja väylävirheen sattuessa voidaan käyttää asyklisesti Explicit Messages
-toiminnon kautta.
• Palvelu Get_Attribute_Single tarkoittaa konfiguraatiotietojen lukuoikeutta.
• Palvelu Set_Attribute_Single tarkoittaa konfiguraatiotietojen kirjoitusoikeutta.
1 datatavu turvatilaa varten:
(Attribuutti-osoite: class 150, instance 1, attribute 7)

1 datatavu venttiilin turva-asemaa varten:
(Attribuutti-osoite: class 150, instance 1, attribute 6)

Bitti

Tila

Bitti

Ohjausventtiili

Arvojen määritys

Bit 0

0		 Turva-asema
Käyttäytyminen
		käyttö
väylävirheen
1 Viimeinen venttiilin
tapauksessa
		 asento ylläpito

Bit 0

Y1
(ohjausventtiili 1)

0		 Ohjausventtiili 1OFF
1 Ohjausventtiili 1ON

Arvojen määritys

Bit 1...7 ei käytössä
Taulukko 19:

0		 aina

Bit 1... ei käytössä

0		 aina

Bit 7

Datatavu turvatila

Taulukko 20:
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11.12

Opetustoiminto (pääteasemien kalibrointi)

Opetustoiminnon avulla käyttölaitteen pääteasemat voidaan määrittää ja lukea automaattisesti.
Väylätyypillä DeviceNet opetustoiminto voidaan käynnistää myös väyläprotokollan ja tiedonsiirtoohjelmiston kautta (katso luku ”11.12.1 Opetustoiminnon käynnistys”.)

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Vaadittavat edellytykset:
Ennen kuin voit käynnistää opetustoiminnon, on
• ohjauspään oltava asennettu käyttölaitteeseen,
• syöttöjännitteen oltava liitettynä,
• paineilman syötön oltava liitettynä ja
• yhteys master-laitteeseen on oltava muodostettu.
Toimintatapa:
Läpinäkyvä kupu
Kotelovaippa
Liitäntäkotelo
Käyttölaite
Kuva 47:

Ohjauspään avaaminen

HUOMAUTUS!
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kun läpinäkyvää kupua kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta
vaan liitäntäkotelosta.

→ Ohjauspään avaaminen: Ruuvaa läpinäkyvä kupu auki vastapäivään.
→ Pidä painiketta painettuna n. 5 s aktivoidaksesi opetustoiminnon.
→ Vain ohjausventtiileille ilman ohjausventtiiliä:

Kun keltainen ohjausventtiilin LED syttyy, siirrä käyttölaite ylempään pääteasemaan.
Kun keltainen ohjausventtiilin LED sammuu, siirrä käyttölaite alempaan pääteasemaan.
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Ohjausventtiilin LED (keltainen)
Tila-LED:
vilkkuu punaisena, kun opetustoiminto on käynnissä
Painike opetustoiminnon aktivointiin
(pidä painettuna n. 5 s)
Opetustoiminnon kronologinen kuvaus:
• alempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili kytkee
• käyttölaite ajaa automaattisesti ylempään
pääteasemaan
• ylempi pääteasema luetaan sisäisesti
• ohjausventtiili sammutetaan
• käyttölaite siirtyy jälleen alempaan pääteasemaan
Kuva 48:

Ohjauspää opetustoiminnolla

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

→ Sulje kotelo (ruuvityökalu: 67407712)).
Kun opetustoiminto on aktivoitu, käyttölaitteen ohjaaminen DeviceNet-tiedonsiirron kautta ei ole
mahdollista.
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11.12.1

Opetustoiminnon käynnistys

Opetustoiminto voidaan käynnistää ja lukea attribuutilla ”Opetustoiminto”.
Lukemalla käyttäjä voi saada 2 tietoa:
• ensin hänelle ilmoitetaan, onko opetustoiminto päättynyt.
• opetustoiminnon päättymisen jälkeen on mahdollista lukea toiminnon tulos.
Pääsy tapahtuu asyklisesti Explicit Messages -toiminnon kautta palveluilla Set_Attribute_Single (kirjoitusoikeus) ja Get_Attribute_Single (lukuoikeus).
1 datatavu opetustoimintoa varten:
(Attribuutti-osoite: class 150, instance 1, attribute 8)
Set_Attribute_Single:
Bitti

Tila

Arvojen määritys

Bit 0

Opetustoiminto

0		 Opetustoiminnon käynnistys

Bit 1

ei käytössä

– (vain lukuoikeus sallittu)

Bit 2...7

ei käytössä

0		 aina

Taulukko 21: Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single:
Bitti

Tila

Arvojen määritys

Bit 0

Opetustoiminto

0		 Opetustoiminto käynnissä
1		 Opetustoiminto päättynyt

Bit 1

Tulos opetustoiminto
(käytettävissä opetustoiminnon
päättymisen jälkeen)

0		 Opetustoiminto päättynyt onnistuneesti
1		 Opetustoiminto virheellinen

Bit 2...7

ei käytössä

0		 aina

Taulukko 22: Get_Attribute_Single

11.13

Näyttöelementit DeviceNet

11.13.1

LED-tilanäyttö
Ohjausventtiilin LED (keltainen)
Laitteen tila -LED (kaksivärinen: punainen/vihreä)
Väylä-LED (kaksivärinen: punainen/vihreä)

Top LEDit
Tila-LED
(keltainen)

Kuva 49:

LED-näyttö, DeviceNet
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11.13.2

Laitteen tilan LEDin ja väylä-LEDin toimintatesti

Kun jännite on kytketty (verkkojohdon liitäntä) suoritetaan seuraava tomintatesti kaksiväriselle laitteen tilan
LEDille ja väylä-LEDille:
• LED palaa lyhyesti vihreänä (n. ¼ s)
• LED palaa lyhyesti punaisena (n. ¼ s)
• LED pois
Tämän jälkeen seuraa toinen toimintatesti, jossa LEDit syttyvät lyhyesti.
Testin päättymisen jälkeen LEDit ilmaisevat seuraavassa taulukossa kuvatut laitteen tilat.
Väylä-LEDin tila
LED

Pois

Laitteen tila

ei jännitetä / ei
online

Selitys

Ongelman korjaus

• laitteeseen ei syötetty jännitettä

• liitä muita laitteita, jos laite on
ainoa laite verkossa

• laite ei ole vielä päättänyt Duplicate
MAC ID -testiä (testi kestää n. 2 s)
• laite ei voi päättää Duplicate MAC
ID -testiä.

Vihreä

online, yhteys
master-laitteeseen

• normaali käyttötila, jossa on muodostettu yhteys master-laitteeseen

Vihreä
vilkkuu

online, ei yhteyttä
master-laitteeseen

• normaali käyttötila, jossa ei
ole muodostettu yhteyttä
master-laitteeseen

Punainen
vilkkuu

Yhteyden
aikakatkaisu

• yksi tai useampi I/O-yhteydet ovat
aikakatkaisutilassa

Punainen

Kriittinen virhe

• piirissä on toinen laite, jolla on sama
MAC ID -osoite
• väyläyhteys puuttuu tiedonsiirtoongelmien vuoksi

Taulukko 23: Väylä-LEDin tila

Laitteen tilan LEDin tila
LED

Laitteen tila

Selitys

Pois

ei syöttöä

• laitteeseen ei syötetty jännitettä

Vihreä

laite toimii

• normaali käyttötila

Taulukko 24: Laitteen tilan LEDin tila
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Ohjausventtiili-LEDien tila
LED

Selitys

Pois

• Ohjausventtiiliä ei ohjata

Keltainen

• Ohjausventtiiliä ohjataan

Taulukko 25: Ohjausventtiili-LEDien tila

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

11.13.3

Laitteen tila, Top LEDien määrittely

Laitteen tila näytetään visuaalisesti ohjauspäässä (läpinäkyvä kupu) värillisillä suurteho-LEDeillä (Top LEDit).
Vihreiden ja keltaisten Top LEDien määritys pääteasemaan voidaan vaihtaa Explicit Messages -toiminnon
(attribuutti-osoite: class 150, instance 1, attribute 9) tai tiedonsiirto-ohjelmiston kautta.
Oletusarvoisesti näytetään seuraavat toiminnot:
Väri

Laitteen tila

vihreät Top LEDit palavat

alempi pääteasento

keltaiset Top LEDit palavat

ylempi pääteasento

punainen LED vilkkuu
		vuorotellen
vihreiden tai keltaisten Top LEDien kanssa

• online, ei yhteyttä master-laitteeseen
• Yhteyden aikakatkaisu
• Kriittinen virhe

Taulukko 26: Top LEDien määrittely, DeviceNet

Top LEDit
Tila-LED
(keltainen)

Kuva 50:

Top LEDit ja tila-LED, DeviceNet

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.
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11.13.4

Tila-LED keltainen

LED keltainen
vilkkuu

Opetustoiminto käynnissä

välkkyy

Puck-pidike ei olemassa
→Aseta Puck-pidike

Taulukko 27: Tila-LED keltainen – DeviceNet

HUOMAUTUS!
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.
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TURVAPÄÄTEASENNOT

Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian häiriön jälkeen:

Käyttötapa

Nimitys

Turvapääteasennot apuenergian häiriön jälkeen
sähköinen

pneumaattinen

down

down

up

up

down

ei määritelty

yksitoiminen
up

Ohjaustoiminto A

down

yksitoiminen
up

Ohjaustoiminto B

down

kaksitoiminen
up

Ohjaustoiminto I

down

Taulukko 28: Turvapääteasennot
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HUOLTO

13.1

Tuloilman suodattimen huolto

VAARA!
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.

Sisäisten ohjausventtiilien ja käyttölaitteen suojaksi ohjausilma suodatetaan.
Tuloilman suodattimen virtaussuunta asennettuna on sisältä ulospäin seulan läpi.

Pikapistoliitin

O-rengas

Tuloilman suodatin
Kuva 51:

Tuloilman suodattimen huolto

Toimintatapa:

→ Irrota letkupistoliitin painamalla kiinnitysholkkia ja vedä tuloilman suodatin ulos (mahdollisesti sopivalla
työkalulla suodattimen päässä olevien syvennysten välissä).

→ Puhdista suodatin tai vaihda suodatin tarvittaessa.
→ Tarkasta sisällä oleva O-rengas ja puhdista tarvittaessa.
→ Liitä tuloilman suodatin rajoittimeen asti letkupistoliittimeen.
VAARA!
Virheellisen asennuksen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Huomioi tuloilman suodattimen oikea asennus.

→ Varmista tuloilman suodattimen varma paikoillaanolo.
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PURKAMINEN

14.1

Turvaohjeet

VAARA!
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS!
Virheellisen purkamisen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Purkamisen saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
Laitteiston tahattoman päällekytkennän ja hallitsemattoman uudelleenkäynnistymisen aiheuttama
loukkaantumisvaara.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen purkamisen jälkeen.

14.2

Ohjauspään purkaminen

Toimintatapa:
1. Pneumaattiset liitokset

VAARA!
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.

→ Irrota pneumaattinen liitäntä.
→ Sarja 20xx:

Irrota pneumaattinen liitos käyttölaitteeseen.
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2. Sähköliitokset

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama vaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uudelleen päälle kytkeytyminen ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.
Pyöröpistoliitin:

→ Irrota pyöröpistoke.
Johdon läpivienti:

→ Ohjauspään avaaminen: Ruuvaa läpinäkyvä kupu auki vastapäivään.
→ Avaa ruuvipuristimet ja vedä kaapeli ulos.
→ Sulje ohjauspää.
3. Mekaaniset liitokset

→ Avaa kiinnitysruuvit
→ Irrota ohjauspää.
Ohjauspää

Sähköliitäntä
pyöröpistoliitin

Pneumaattinen
liitäntä

Kiinnitysruuvi
(2x)
Pneumaattinen
liitos käyttölaitteeseen

Käyttölaite

Käyttölaite

Sarja 20xx

Sarja 21xx
Kuva 52:

Ohjauspään purkaminen
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TARVIKKEET

Nimitys

Tilaus-nro

Työliitäntä M12 x 1, 8-napainen

919061

Erikoisavain

665702

Ruuvityökalu

674077

USB-adapteri PC:n liittämistä varten yhdessä jatkokaapelin kanssa 227093
Communicator

Tietoja osoitteessa www.buerkert.com

Taulukko 29: Tarvikkeet

15.1

Tiedonsiirto-ohjelmisto

PC-ohjelma ”Communicator” on suunniteltu tyypin 8691 laitteiden viestintään kenttäväyläohjauksen kanssa
DeviceNetin kautta. Laitteet valmistusajankohdasta huhtikuu 2014 lähtien tukevat täyttä toimintalaajuutta. Ota
yhteensopivuutta koskevissa kysymyksissä yhteyttä Bürkert Sales Centeriin.
Yksityiskohtainen kuvaus ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä löytyy siihen kuuluvasta
käyttöohjeesta.

15.2

USB-liitäntä

PC vaatii USB-liitännän tiedonsiirtoon laitteiden kanssa, lisäksi adapterin käyttöliittymäohjaimen kanssa (katso
”Taulukko 29: Tarvikkeet”).
Tiedonsiirto tapahtuu HART-määrittelyn mukaisesti.

15.3

Download

Lataa ohjelmisto osoitteesta: www.buerkert.com
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PAKKAUS, KULJETUS

HUOMAUTUS!
Kuljetusvauriot.
Riittämättömästi suojatut laitteet voivat vaurioitua kuljetuksessa.
▶ Kuljeta laitteet märältä ja lialta suojattuna iskunkestävässä pakkauksessa.
▶ Vältä altistumista kuumuudelle ja kylmyydelle, mikä voi johtaa sallitun varastointilämpötilan ylittymiseen
tai alittumiseen.

17

VARASTOINTI

HUOMAUTUS!
Väärä varastointi voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita.
▶ Varastoi laite kuivassa ja pölyttömässä.
▶ Varastointilämpötila: -20...+65 °C.

18

HÄVITTÄMINEN

→ Hävitä laite ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
HUOMAUTUS!
Aineiden saastuttamien laitteenosien aiheuttamat ympäristövahingot.
▶ Noudata jätehuolto- ja ympäristömääräyksiä.
Huomautus:
Noudata kansallisia jätehuoltomääräyksiä.
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