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Over deze handleiding

1 OVER DEZE HANDLEIDING
De	bedieningshandleiding	beschrijft	de	hele	levenscyclus	van	het	apparaat.

 → Deze handleiding op de gebruikslocatie binnen handbereik bewaren.

Belangrijke	informatie	over	de	veiligheid.

 ▶ Deze handleiding zorgvuldig lezen.

 ▶ In	de	eerste	plaats	alle	veiligheidsaanwijzingen,	regelmatige	toepassing	en	toepassingsvoorwaarden	naleven.

 ▶ Personen	die	aan	het	apparaat	werken,	moeten	deze	handleiding	lezen	en	begrijpen.

1.1 Weergavemiddelen

GEVAAR!

Waarschuwt voor een acuut gevaar.

 ▶ Niet-inachtneming heeft de dood of ernstig letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING!

Waarschuwt	voor	een	potentieel	gevaarlijke	situatie.

 ▶ Niet-inachtneming kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. 

VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor een potentieel gevaar.

 ▶ Niet-inachtneming kan matig tot licht letsel tot gevolg hebben. 

LET OP! 
Waarschuwt voor materiële schade.

 ▶ Niet-inachtneming kan tot beschadiging van het apparaat of de installatie leiden. 

Duidt	belangrijke	aanvullende	informatie,	tips	en	aanbevelingen	aan.

Verwijst	naar	informatie	in	deze	handleiding	of	in	andere	documentatie.

 ▶ Markeert een instructie om gevaar te voorkomen.

 →Markeert een bewerkingsstap die u moet uitvoeren.

 Markeert een resultaat.

1.2 Definitie
In deze handleiding betekent het begrip “Apparaat” de volgende typen apparaten:

Stuurkop type 8691 REV.2

Het in deze handleiding gebruikte begrip “büS” (Bürkert-systeembus) betekent de door Bürkert ontwikkelde, 
op het CANopen-protocol gebaseerde communicatiebus.

Type 8691 REV.2

Nederlands english

Type XXXXType XXXX

français

1.E
ntw

urf



8

Reglementaire toepassing

2 REGLEMENTAIRE TOEPASSING

De	stuurkop	type	8691	REV.2	is	bedoeld	voor	montage	op	pneumatische	aandrijvingen	van	
procesventielen	voor	de	besturing	van	de	doorstroming	van	media.	De	toegelaten	media	zijn	in	de	
technische gegevens vermeld.

 ▶ Apparaat	alleen	voor	het	beoogde	doel	gebruiken.	Bij	niet-beoogde	toepassing	van	het	apparaat	kunnen	
er gevaren voor personen, installaties in de omgeving en het milieu ontstaan.

 ▶ Voorwaarden	voor	de	veilige	en	correcte	werking	zijn	vakkundig	transport,	vakkundige	opslag,	
installatie, ingebruikname, bediening en onderhoud.

 ▶ Voor	het	gebruik	de	toegestane	gegevens,	bedrijfsvoorwaarden	en	gebruiksomstandigheden	in	
acht nemen. Deze gegevens staan in de contractdocumenten, de bedieningshandleiding en op het 
typeplaatje.

 ▶ Apparaat alleen in combinatie met door Bürkert geadviseerde of goedgekeurde apparaten en 
componenten van derden gebruiken.

 ▶ Apparaat in de openlucht niet onbeschermd blootstellen aan weersomstandigheden.

 ▶ In	de	explosiegevaarlijke	zone	alleen	apparaten	gebruiken	die	voor	deze	zone	zijn	goedgekeurd.	Deze	
apparaten	zijn	aangeduid	met	een	apart	Ex-typeplaatje.	Voor	het	gebruik	de	gegevens	op	het	aparte	
Ex-typeplaatje en de aanvullende Ex-instructie of de aparte Ex-bedieningshandleiding in acht nemen.
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Principiële veiligheidsaanwijzingen

3 PRINCIPIËLE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij	deze	veiligheidsaanwijzingen	is	geen	rekening	gehouden	met	incidenten	en	gebeurtenissen	die	bij	montage,	
bediening en onderhoud optreden. 

De	exploitant	 is	er	verantwoordelijk	voor	dat	de	 lokale	veiligheidsvoorschriften,	ook	met	betrekking	tot	het	
personeel, in acht worden genomen.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan het apparaat of installatie de druk eraf halen. Leidingen ontluchten of legen.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische schokken.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk eraf halen. Beveiligen tegen opnieuw 
inschakelen.

 ▶ Geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht nemen.

Om letsel te voorkomen, let u op het volgende:

 ▶ Apparaat of installatie beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag installatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 ▶ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

 ▶ Aan	het	apparaat	geen	wijzigingen	aanbrengen	en	niet	mechanisch	belasten.

 ▶ Apparaat alleen in correcte toestand en met inachtneming van de bedieningshandleiding gebruiken.

 ▶ Algemene regels van de techniek respecteren.

 ▶ Apparaat volgens de in het land geldige voorschriften installeren.

 ▶ In de aansluitingen van het apparaat geen agressieve of brandbare media toevoeren.

 ▶ In de aansluitingen van het apparaat geen invoeren.

 ▶ Na onderbreking van het proces zorgen voor gecontroleerd opnieuw starten. Volgorde aanhouden: 
1. Elektrische of pneumatische voorziening aanbrengen. 
2. Voorzien van medium.

 ▶ Reglementaire toepassing naleven.
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Algemene aanwijzingen

4 ALGEMENE AANWIJZINGEN

4.1 Contactadres
Nederland

Burkert Benelux B.V. 
Minervum 7220 
4817 ZJ Breda 
Phone NL: +31 (0)88 1267300 / BE: +32 (0)3 3258900 
E mail: NL: info@burkert.nl / BE : info@burkert.be

Internationaal 

De contactadressen vindt u op de laatste pagina's van de gedrukte bedieningshandleiding.

Bovendien op het internet onder:

www.burkert.com

4.2 Garantie
Voorwaarde voor de garantie is het reglementaire gebruik van de stuurkop met inachtneming van de 
gespecificeerde	toepassingsvoorwaarden.	

4.3 Informatie op internet
Bedieningshandleidingen en informatiebladen voor de Bürkert-producten vindt u op internet onder:

https://country.burkert.com/

4.4 Handelsmerk
De	vermelde	merken	zijn	handelsmerken	van	de	overeenkomstige	firma's,	verenigingen	of	organisaties

Loctite  Henkel Loctite Deutschland GmbH
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Productbeschrijving

5 PRODUCTBESCHRIJVING

5.1 Opbouw
De	modulaire	opbouw	van	deze	apparaten	maakt	verschillende	uitbreidingsfasen	en	varianten	mogelijk.

Elektrische aansluiting: 
Ronde connector 

Luchtafvoeropening, opschrift: 3

Drukbegrenzingsventiel

Stuurluchtaansluiting, opschrift: 1

Led van voorstuurventiel

Weergave zonder transparante kap:

Weergave apparaatstatus: 
Highperformance-leds

Bevestigingsschroef

Statusled

Afbeelding 1: Opbouw

5.1.1 Opbouw, geïntegreerde stuurluchtgeleiding (21xx, element)

De opbouw met geïntegreerde stuurluchtgeleiding is voor de aanbouw aan het procesventiel van de reeks 
21xx (element) geoptimaliseerd.

Transparante kap

Huismantel

Aanvoerluchtfilter

Bevestigingsschroef

Basishuis

Afbeelding 2: Opbouw, geïntegreerde stuurluchtgeleiding

5.1.2 Opbouw, externe stuurluchtgeleiding (20xx, Classic)

De opbouw met externe stuurluchtgeleiding is voor de aanbouw aan het procesventiel van de reeks 20xx 
(Classic) geoptimaliseerd.

Transparante kap

Huismantel

Aanvoerluchtfilter
Bevestigingsschroef

Basishuis

Stuurluchtuitgang 2-1
Stuurluchtuitgang 2-2

Afbeelding 3: Opbouw, externe stuurluchtgeleiding

Om	de	stuurlucht	extern	aan	de	aandrijving	te	kunnen	aansluiten,	beschikt	deze	opbouw	over	een	ander	
basishuis.
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Productbeschrijving

5.1.3 Varianten

Communicatie via:

 • IO-link

 • büS

5.2 Functie
Het apparaat kan enkelwerkende en dubbelwerkende procesventielen aansturen.

De voorstuurventielen kunnen met een handbediening worden geschakeld.

Eindpositie-terugmelding met een analoog, inductief sensorelement. Het instellen gebeurt met de 
Teach-functie.

Weergave van de apparaatstatus met de gekleurde leds.
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Technische gegevens

6 TECHNISCHE GEGEVENS

6.1 Conformiteit
Het	apparaat	voldoet	aan	de	EU-richtlijnen	volgens	de	EU-conformiteitsverklaring	(indien	van	toepassing).

6.2 Normen
De	 toegepaste	 normen,	waarmee	de	 conformiteit	met	 de	 richtlijnen	wordt	 aangetoond,	 kunnen	worden	
nagelezen	in	het	certificaat	van	het	EU-typeonderzoek	en/of	de	EU-verklaring	van	overeenstemming	(indien	
van toepassing).

6.3 Goedkeuringen
Het	product	is	volgens	de	ATEX-richtlijn	2014/34/EU	van	categorie	3GD	goedgekeurd	voor	gebruik	in	zone	2	
en 22.

Aanwijzingen	voor	het	gebruik	in	de	explosiegevaarlijke	zones	in	acht	nemen.	Zie	aanvullende	
handleiding	voor	explosiegevaarlijke	zones.

Het	product	is	cULus	goedgekeurd.	Zie	voor	aanwijzingen	voor	het	gebruik	in	de	UL-zone	paragraaf	“Elektrische	
gegevens”.
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Technische gegevens

6.4 Typeplaatje

6.4.1 Typeplaatje standaard

8691    büS 
single act     pilot 3,0 
Pmax 7bar 
Tamb	-10	-	+55 °C						REV.2 
Ser.-Nr. 001000 
00179024D

-7
46
53
	In
ge
lfi
ng
en

W14UN

Bestelnummer, fabricagecode

Bedrijfsspanning	of	veldbusbesturing

Max.	bedrijfsdruk

Type
Stuurfunctie, voorstuurventiel

Barcode

Serienummer, CE-markering
Omgevingstemperatuur, versie

Afbeelding 4: Typeplaatje standaard (voorbeeld)

6.4.2 UL-typeplaatje

8691    -E3-...-0 
single act  pilot 3,0  24V 
Pmax 7bar 
Tamb	-10	-	+55 °C						REV.2 
Ser.-Nr. 001000 
00179024D

-7
46
53
	In
ge
lfi
ng
en

W14UN

Bestelnummer, fabricagecode

Voor UL en ATEX geldende kenmerken van de typesleutel

Max.	bedrijfsdruk

Type Stuurfunctie, voorstuurventiel, voe-
dingsspanning voorstuurventiel

Barcode

Serienummer, CE-markering
Omgevingstemperatuur, versie

Afbeelding 5: UL-typeplaatje (voorbeeld)

6.4.3 Extra UL-plaatje

Type 4X enclosure

Alleen NEC Class 2

Supply voltage: 24 V  
Voedingsspanning apparaat

Stroomkring met begrensd vermogen

Beschermingsgraad

Afbeelding 6: Extra UL-plaatje (voorbeeld)
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Technische gegevens

6.5 Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur zie typeplaatje

Beschermingsgraad
Door fabrikant beoordeeld: IP65, IP67 volgens EN 60529*
Door UL beoordeeld: UL type 4x Rating, alleen binnenshuis*

Gebruikshoogte tot 2000 m boven zeespiegel
Relatieve luchtvochtigheid max.	90%	bij	55 °C	(niet-condenserend)

6.5.1 Vloeistofgegevens

Stuurmedium Neutrale gassen, lucht 
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1

Stofgehalte klasse 7 Max. deeltjesgrootte 40 µm, 
max. Deeltjesdichtheid 10 mg/m³

Watergehalte klasse 3 Max.	drukdauwpunt	-20	°C	of 
min.	10 °C	onder	de	laagste	bedrijfstemperatuur

Oliegehalte klasse X Max. 25 mg/m³
Drukbereik 3...7 bar
Temperatuurbereik -10...+50 °C

Luchtcapaciteit voorstuurventiel 250 lN/min (voor be- en ontluchting) 
(QNn-waarde	volgens	definitie	bij	drukvermindering	van	7	naar	6	bar	
absoluut)

Aansluitingen Schroefdraadaansluiting G 1/8

6.5.2 Elektrische gegevens

LET OP
Bij	varianten	met	cULus-goedkeuring	naleven:

 ▶ Alleen stroomkringen met begrensd vermogen conform UL NEC Klasse 2 gebruiken.

6.5.2.1 Elektrische gegevens, IO-link

Beschermingsklasse 3	conform	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)
Aansluiting Ronde connector M12 x 1, 4-polig, poort klasse A
Bedrijfsspanning 18...30 V DC	(conform	specificatie)
Max. stroomopname 135 mA	@18	V	(incl.	aantrekstroomsterkte	voorstuurventiel	voor	200 ms)
Stroomopname in normale modus 110 mA	@18	V

(na daling van de stroomsterkte, 
voorstuurventiel	na	200 ms	 
en 1 eindpositie bereikt)

*  Alleen bij correct aangesloten kabel resp. stekker en moffen en bij inachtneming van het luchtafvoerconcept in het hoofdstuk van de 
installatie
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Technische gegevens

6.5.2.2 Elektrische gegevens, büS

Beschermingsklasse 3	conform	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)
Aansluiting Ronde connector (M12 x 1, 5-polig)
Bedrijfsspanning 18...30 V	DC	(conform	specificatie)
Max. stroomopname 120 mA	@18	V	(incl.	aantrekstroomsterkte	voorstuurventiel	voor	200 ms)
Stroomopname in normale modus 95 mA	@18	V

(na daling van de stroomsterkte, 
voorstuurventiel	na	200 ms	 
en 1 eindpositie bereikt)

6.6 Mechanische gegevens

Afmetingen zie gegevensblad
Huismateriaal

buiten: PPS, PC, VA
Dichtingsmateriaal

buiten: 
binnen:

EPDM 
NBR

Slagbereik ventielsteel 2...47 mm

6.6.1 Veiligheidseindposities

Veiligheidseindposities na uitval van de elektrische of pneumatische hulpenergie:

Soort	aandrijving Omschrijving Veiligheidseindposities na uitval van de 
hulpenergie
elektrisch Pneumatisch

up
down

Enkelwerkend

Stuurfunctie A

down down

up
down

Enkelwerkend

Stuurfunctie B

up up

up
down

Dubbelwerkend

Stuurfunctie I

down niet	gedefinieerd

Tabel 1: Veiligheidseindposities
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Mechanische installatie

7 MECHANISCHE INSTALLATIE

7.1 Veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR

Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan het apparaat of installatie de druk eraf halen. Leidingen ontluchten of legen.

WAARSCHUWING
Gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	installatie.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag installaties uitvoeren.

 ▶ Installaties alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld inschakelen en ongecontroleerd starten van de installatie.

 ▶ Installatie beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

 ▶ Zorg ervoor dat de installatie alleen gecontroleerd start.

7.2 Apparaat met geïntegreerde stuurluchtgeleiding 
(21xx, element)

Alleen voor apparaten zonder voorgemonteerd procesventiel.

Vereiste aanbouwset: ELEMENT Type 21xx

LET OP
Beschadiging	van	apparaat	en	aandrijving	bij	lassen	van	lashuis.

Bij	montage	aan	procesventiel	met	lashuis	naleven:

 ▶ Installatieaanwijzingen	in	de	bedieningshandleiding	voor	het	procesventiel	naleven.

 ▶ Voor	installatie	van	het	apparaat	het	procesventiel	in	het	pijpleidingsysteem	lassen.
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Mechanische installatie

1. Schakelspil monteren

Transparante kap

Aandrijving

Stuurluchtaansluitingen  
(slangconnector met klemhuls  

of schroefmof)

Positie-indicator

Afbeelding 7: Schakelspil monteren (1), geïntegreerde stuurluchtgeleiding

 → Transparante	kap	van	aandrijving	losschroeven.

 → Positie-indicator van spindelverlenging losschroeven.

 → Bij	varianten	met	slangconnector:	de	klemhulzen	(witte	moffen)	uit	de	stuurluchtaansluitingen	
verwijderen.

Spindelverlenging

Geleidingselement

Aandrijvingdeksel

Groefring

Puck

Schakelspil

Max. 5 Nm

Max. 1 Nm

O-ring

Afbeelding 8: Schakelspil monteren (2), geïntegreerde stuurluchtgeleiding

LET OP
Beschadiging	van	de	groefring	bij	onvakkundige	montage.

De	groefring	is	in	het	geleidingselement	al	voorgemonteerd	en	moet	in	de	lipprofielen	worden	“ingesloten”.

 ▶ Bij	montage	van	de	schakelspil	de	groefring	niet	beschadigen.

 → Schakelspil door het geleidingselement schuiven.

LET OP
Contaminatie van de groefring door schroefbeveiligingslak.

 ▶ Geen schroefbeveiligingslak op schakelspil aanbrengen.

 → Voor	beveiliging	van	de	schakelspil	wat	schroefbeveiligingslak	(bijv.	Loctite	290)	op	de	schroefdraad	van	
de	spindelverlenging	in	de	aandrijving	aanbrengen.

 → Correcte positie van de O-ringen testen.

 → Geleidingselement	in	het	aandrijvingdeksel	schroeven	(aandraaimoment:	max.	5 Nm).

 → Schakelspil op spindelverlenging schroeven. Daarvoor is aan de bovenkant een sleuf aangebracht 
(aandraaimoment:	max.	1 Nm).

 → Puck op schakelspil schuiven en vastklikken.
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2. Vormdichting monteren

 → Vormdichting	op	aandrijvingdeksel	trekken	(de	kleine	diameter	wijst	naar	boven).

 → Correcte positie van de O-ringen in de stuurluchtaansluitingen controleren.

Voor	montage	van	het	apparaat	de	klemhulzen	uit	de	stuurluchtaansluitingen	verwijderen.

Stuurluchtaansluiting 
 zonder klemhuls

Vormdichting

Afbeelding 9: Vormdichting monteren

3. Apparaat monteren

LET OP
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie.

 ▶ Let erop dat de puck vlak in de geleiderail ligt.

 → Puck en apparaat zo richten dat:  
1. De puck in de geleiderail van het apparaat ligt (zie volgende afbeelding).  
2.	De	verbindingspijpen	van	het	apparaat	in	de	stuurluchtaansluitingen	van	de	aandrijving	vallen	(zie	
volgende afbeelding).

Geleiderail

Puck

Afbeelding 10: Puck uitrichten

 → Apparaat	zonder	draaiende	beweging	zo	ver	op	de	aandrijving	schuiven	dat	er	bij	de	vormdichting	geen	
spleet meer te zien is.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ Bevestigingsschroeven	alleen	met	een	aandraaimoment	van	max.	1,5 Nm	aandraaien.

 → Apparaat	met	de	beide	bevestigingsschroeven	aan	de	zijkant	op	de	aandrijving	bevestigen.	Daarbij	de	
schroeven	slechts	licht	aandraaien	(aandraaimoment:	max.	1,5 Nm).

Type 8691 REV.2

Nederlands english

Type XXXXType XXXX

français

1.E
ntw

urf



20
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Verbindingspijp

Stuurluchtaansluitingen

2x bevestigings-
schroeven 

(max. 1,5 Nm)

Afbeelding 11: Montage

7.3 Apparaat met externe stuurluchtgeleiding installeren 
(20xx, Classic)

Alleen voor apparaten zonder voorgemonteerd procesventiel.

Vereiste	aanbouwset:		Classic	Type	20xx	voor	de	betreffende	variant

LET OP
Beschadiging	van	apparaat	en	aandrijving	bij	lassen	van	lashuis.

Bij	montage	aan	procesventiel	met	lashuis	naleven:

 ▶ Installatieaanwijzingen	in	de	bedieningshandleiding	voor	het	procesventiel	naleven.

 ▶ Voor	installatie	van	het	apparaat	het	procesventiel	in	het	pijpleidingsysteem	lassen.

1. Schakelspil monteren

Transparante kap

Positie-indicator

Aandrijving

Afbeelding 12: Schakelspil monteren (1), externe stuurluchtgeleiding

 → Transparante	kap	van	aandrijving	losschroeven.

 → Positie-indicator spindel met inbussleutel losschroeven.
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Geleidingselement

O-ring

Kunststof deel

Puck

Schakelspil

Spindel	(aandrijving)

Max. 8 Nm

Aandrijvingdeksel

Max. 1 Nm

Afbeelding 13: Schakelspil monteren (2), externe stuurluchtgeleiding

 → O-ring	naar	beneden	in	aandrijvingdeksel	drukken.

 →Met de hand de schakelspil (en het centraal vastgeschroefde geleidingselement) met het kunststof deel 
aan	de	spindel	van	de	aandrijving	schroeven	en	voorlopig	niet	vastdraaien.

 → Geleidingselement	in	het	deksel	van	de	aandrijving	met	een	nokkensleutel*	inschroeven	(aandraaimoment:	
max.	8 Nm).

 → Schakelspil	 aan	de	 spindel	 van	de	 aandrijving	 vastdraaien.	Daarvoor	 is	 aan	de	bovenkant	 een	 sleuf	
aangebracht	(aandraaimoment:	max.	1 Nm).

 → Puck op schakelspil schuiven en vastklikken.

2. Apparaat monteren

Afschermring

Afbeelding 14: Afschermring monteren

 → Afschermring	aan	aandrijvingdeksel	vastdraaien	(alleen	voor	aandrijvingsgrootte	ø50	en	ø63).

LET OP
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie.

 ▶ Let erop dat de puck vlak in de geleiderail ligt.

 → De	puck	en	het	apparaat	zo	uitlijnen,	dat	de	puck	in	de	geleiderail	van	het	apparaat	ligt	(zie	volgende	
afbeelding).

* Tappen-Ø: 3 mm, tapafstand: 23,5 mm
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Geleiderail

Puck

Afbeelding 15: Puck uitrichten

 → Het	apparaat	helemaal	tot	aan	de	aandrijving	omlaag	duwen	en	door	draaien	in	de	gewenste	positie	uitlijnen.

Let	erop	dat	de	pneumatische	aansluitingen	van	het	apparaat	en	die	van	de	aandrijving	bij	voorkeur	
verticaal	boven	elkaar	liggen	(zie	volgende	afbeelding).	Bij	een	andere	positionering	kunnen	langere	
schroeven	nodig	zijn	dan	de	schroeven	meegeleverd	met	de	aanbouwset.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ Bevestigingsschroeven	alleen	met	een	aandraaimoment	van	max.	1,5 Nm	aandraaien.

 → Apparaat	met	de	beide	bevestigingsschroeven	aan	de	zijkant	op	de	aandrijving	bevestigen.	Daarbij	de	
schroeven	slechts	licht	aandraaien	(aandraaimoment:	max.	1,5 Nm).

3. Apparaat en aandrijving pneumatisch verbinden

Stuurluchtuitgang 2-1

Stuurluchtuitgang 2-2

Stuurluchtaansluiting boven

Stuurluchtaansluiting onder

Voorbeeld ∅80, SFA

Bevestigingsschroef

Afbeelding 16: Apparaat en aandrijving pneumatisch verbinden

 → Slangconnector	aan	apparaat	en	aandrijving	schroeven.

 →Met de in aanbouwset meegeleverde slangen de pneumatische verbinding tussen apparaat en 
aandrijving	in	overeenstemming	met	de	volgende	tabel	maken.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ Alleen	bij	SFA	en	SFB:	De	niet	benodigde	stuurluchtuitgang	verbinden	met	de	vrije	stuurluchtaansluiting	
van	de	aandrijving	of	afsluiten	met	een	afsluitplug.
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Stuurfunctie A (SFA) procesventiel in ruststand gesloten (door veerkracht)
Apparaat Stuurluchtuitgang 22 21 of 22 21

Aandrijving Stuurluchtaansluiting boven
Stuurluchtaansluiting onder

Stuurfunctie B (SFB) procesventiel in ruststand openen (door veerkracht)
Apparaat Stuurluchtuitgang 22 21

of 22 21

Aandrijving Stuurluchtaansluiting boven
Stuurluchtaansluiting onder

Tabel 2: Apparaat en aandrijving pneumatisch verbinden SFA en SFB

Stuurfunctie I (SFI) 
procesventiel in ruststand gesloten
Apparaat Stuurluchtuitgang 22 21

Aandrijving Stuurluchtaansluiting boven
Stuurluchtaansluiting onder

Stuurfunctie I (SFI) 
procesventiel in ruststand open
Apparaat Stuurluchtuitgang 22 21

Aandrijving Stuurluchtaansluiting boven
Stuurluchtaansluiting onder

Tabel 3: Apparaat en aandrijving pneumatisch verbinden SFI

“In	ruststand”	betekent	dat	de	voorstuurventielen	van	het	apparaat	stroomloos	of	niet	geactiveerd	zijn.
 

Bij	vochtige	omgevingslucht	kan	bij	stuurfunctie	A	en	stuurfunctie	B	een	slangverbinding	 tussen	
stuurluchtuitgang 22	van	het	apparaat	en	de	niet	aangesloten	stuurluchtaansluiting	van	de	aandrijving	
tot	stand	worden	gebracht.	Daardoor	wordt	de	veerkamer	van	de	aandrijving	voorzien	van	droge	
lucht uit de stuurluchtuitgang van het apparaat.
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7.4 Apparaat en positie van de aansluitingen uitlijnen 
(draaien)

Apparaat met geïntegreerde stuurluchtgeleiding:

Het	uitlijnen	van	apparaat	en	positie	van	de	aansluiting	is	alleen	bij	de	procesventielen	type 2100,	
2101	en	2106	mogelijk.

Het	uitlijnen	van	apparaat	en	positie	van	de	aansluiting	is	mogelijk	door:

-	Aandrijving	draaien

Apparaat met externe stuurluchtgeleiding:

Het	uitlijnen	van	apparaat	en	positie	van	de	aansluiting	is	mogelijk	door:

-	Aandrijving	draaien	(alleen	type	2000,	2002,	2006	en	2012)

- Apparaat draaien

Type 8691 REV.2

Nederlandsenglish

Type XXXXType XXXX

français

1.E
ntw

urf



25

Mechanische installatie

7.4.1 Aandrijving draaien, apparaat met zeskant

De	volgende	beschrijving	geldt	alleen	voor	apparaten	met	zeskant	aan	aandrijving.

Voor	apparaat	zonder	zeskant	aan	aandrijving:	in	de	bedieningshandleiding	het	hoofdstuk	“Aandrijving	
draaien, apparaat zonder zeskant” naleven.

De	positie	van	de	aansluitingen	kan	door	verdraaien	van	de	aandrijving	360°	traploos	worden	uitgelijnd.

AandrijvingAandrijving

ZeskantZeskant
Huisverbinding

Huisverbinding

VentielhuisVentielhuis

Afbeelding 17: Aandrijving draaien (1)

 → Ventielhuis spannen in een bevestigingsinrichting (alleen voor nog niet ingebouwde ventielen).

LET OP
Beschadiging van de zittingdichting of contour van de zitting.

 ▶ Het	ventiel	moet	bij	het	draaien	van	de	aandrijving	geopend	zijn.

 → Bij	stuurfunctie	A	en	I°: 
stuurluchtaansluiting 1	met	perslucht	onder	druk	zetten.

 → Apparaat handmatig met voorstuurventiel schakelen (zie hoofdstuk).

 → Op het sleutelvlak van de huisverbinding met passende vorksleutel tegenhouden.

 → Passende	vorksleutel	op	de	zeskant	van	de	aandrijving	zetten.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

Bij	verkeerde	draairichting	kan	de	huisverbinding	loskomen.

 ▶ Aandrijving	alleen	in	voorgeschreven	draairichting	draaien.

 → Door  linksom te draaien	(van	onderen	gezien)	de	aandrijving	in	de	gewenste	positie	zetten.

Afbeelding 18: Aandrijving draaien (2)

* als variant beschikbaar is
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7.4.2 Aandrijving draaien, apparaat zonder zeskant

De	positie	van	de	aansluitingen	kan	door	verdraaien	van	de	aandrijving	360°	traploos	worden	uitgelijnd.

Sleutelcontour

Sleutelvlakken van de 
huisverbinding

Aandrijving

Afbeelding 19: %Aandrijving draaien (1), apparaat zonder zeskant

 → Ventielhuis spannen in een bevestigingsinrichting (alleen voor nog niet ingebouwde ventielen).

LET OP
Beschadiging van de zittingdichting of contour van de zitting.

 ▶ Het	ventiel	moet	bij	het	draaien	van	de	aandrijving	geopend	zijn.

 → Bij	stuurfunctie	A	en	I°: 
stuurluchtaansluiting 1	met	perslucht	onder	druk	zetten.

 → Apparaat handmatig met voorstuurventiel schakelen (zie hoofdstuk).

 → Op het sleutelvlak van de huisverbinding met passende vorksleutel tegenhouden.

 → Speciale	sleutel**	nauwkeurig	in	sleutelcontour	van	de	aandrijving	zetten.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

Bij	verkeerde	draairichting	kan	de	huisverbinding	loskomen.

 ▶ Aandrijving	alleen	in	voorgeschreven	draairichting	draaien.

 → Door rechtsom te draaien	(van	onderen	gezien)	de	aandrijving	in	de	gewenste	positie	zetten.

Speciale sleutel

Afbeelding 20: Aandrijving draaien (2), apparaat zonder zeskant

* als variant beschikbaar is 
** De speciale sleutel (665702) is via een Bürkert-verkoopafdeling verkrijgbaar.
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7.4.3 Apparaat draaien

Alleen voor apparaat met externe stuurluchtgeleiding (20xx, Classic).

De	positie	van	de	aansluitingen	kan	door	verdraaien	van	het	apparaat	360°	traploos	worden	uitgelijnd.

Bevestigingsschroef (2x)

Pneumatische verbinding

Apparaat

Aandrijving

Afbeelding 21: Apparaat draaien

 → Pneumatische	verbinding	tussen	apparaat	en	aandrijving	losmaken.

 → Bevestigingsschroeven losmaken (inbusbout SW2,5).

 → Apparaat in de gewenste positie draaien.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ Bevestigingsschroeven	alleen	met	een	aandraaimoment	van	max.	1,5 Nm	aandraaien.

 ▶ De huismantel tot aan de aanslag vastschroeven.

 ▶ Transparante kap tot aan de aanslag vastschroeven.

 ▶ Alleen	bij	SFA	en	SFB:	De	niet	benodigde	stuurluchtuitgang	verbinden	met	de	vrije	stuurluchtaansluiting	
van	de	aandrijving	of	afsluiten	met	een	afsluitplug.

 → Bevestigingsschroeven	schroeven	slechts	licht	aandraaien	(aandraaimoment:	max.	1,5 Nm).

 → Pneumatische	verbindingen	tussen	apparaat	en	aandrijving	herstellen.	Waar	nodig	langere	slangen	
gebruiken.
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8 PNEUMATISCHE INSTALLATIE

8.1 Veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR

Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan het apparaat of installatie de druk eraf halen. Leidingen ontluchten of legen.

WAARSCHUWING
Gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	installatie.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag installaties uitvoeren.

 ▶ Installaties alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld inschakelen en ongecontroleerd starten van de installatie.

 ▶ Installatie beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

 ▶ Zorg ervoor dat de installatie alleen gecontroleerd start.

8.2 Apparaat pneumatisch aansluiten

Luchtafvoeropening 
opschrift: 3

Stuurluchtaansluiting 
opschrift: 1

Afbeelding 22: Apparaat pneumatisch aansluiten

Belangrijke	aanwijzing	voor	een	foutloze	werking	van	het	apparaat:

 ▶ Door de installatie mag geen tegendruk worden opgebouwd.

 ▶ Voor de aansluiting een slang met een voldoende diameter kiezen.

 ▶ De luchtafvoerleiding zo ontwerpen dat er geen water of andere vloeistof door de luchtafvoeropening 
of in het apparaat kan komen.

 ▶ De	aanwezige	drukvoorziening	beslist	minstens	0,5...1 bar	boven	de	druk	houden,	die	nodig	is	om	de	
aandrijving	in	de	eindpositie	te	brengen.

 → Het stuurmedium aansluiten op de stuurluchtaansluiting (1)  
(3...7 bar;	instrumentenlucht,	olievrij,	watervrij	en	stofvrij).

 →Luchtafvoerleiding of een geluiddemper aan luchtafvoeropening (3) aansluiten.

Luchtafvoerconcept:

 ▶ Om aan beschermingsgraad IP67 te voldoen moet een luchtafvoerleiding in het droge gedeelte 
worden gemonteerd.
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9 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

9.1 Veiligheidsaanwijzingen elektrische installatie
GEVAAR

Gevaar voor letsel door elektrische schokken.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk eraf halen. Beveiligen tegen opnieuw 
inschakelen.

 ▶ Geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht nemen.

WAARSCHUWING
Gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	installatie.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag installaties uitvoeren.

 ▶ Installaties alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld inschakelen en ongecontroleerd starten van de installatie.

 ▶ Installatie beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

 ▶ Zorg ervoor dat de installatie alleen gecontroleerd start.

De	kabels	aan	de	veldbedradingsklemmen	moeten	minimaal	zijn	uitgemeten	tot	75	°C.

9.2 Apparaat elektrisch aansluiten, IO-link

1 2

34

Afbeelding 23: Aansluitbezetting

Pin Omschrijving Pinbezetting

IO-link-modus SIO-modus
1 L + 24 V DC
2 I/Q niet bezet DI of DO
3 L	− 0 V (GND)
4 Q/C IO-link DI of DO

Tabel 4: Aansluitbezetting
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9.3 Apparaat elektrisch aansluiten, büS

1 2

34

5

Afbeelding 24: Aansluitbezetting

Pin Aderkleur Pinbezetting
1 CAN-schild/afscherming CAN-schild/afscherming
2 rood +24 V DC ±10%, max. Restrimpel 10%
3 zwart GND / CAN_GND
4 wit CAN_H
5 blauw CAN_L

Tabel 5: Aansluitbezetting

Bij	elektrische	installatie	met	büS-netwerk	naleven:

Een 5-polige ronde stekker en een afgeschermde 5-aderige kabel gebruiken.
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Ingebruikname

10 INGEBRUIKNAME

10.1 Teach-functie: Eindpositie bepalen en opslaan, REV.2
 • Automatische teach-functie: Voor apparaat met voorstuurventiel 
De teach-functie bepaalt en slaat de eindpositie van het ventiel automatisch op.

 • Handmatige teach-functie: Voor apparaat zonder voorstuurventiel 
Het registreren en opslaan van de eindpositie gebeurt handmatig.

10.1.1 Automatische teach-functie

Voor apparaat met voorstuurventiel: 
De teach-functie bepaalt en slaat de eindpositie van het ventiel automatisch op.

Bij	de	variant	IO-link	kan	de	teach-functie	ook	met	een	a-cyclische	IO-link-parameter	(zie	
parameterlijst)	of	met	de	Bürkert	Communicator	worden	gestart.

Bij	de	variant	büS	kan	de	teach-functie	ook	met	de	Bürkert	Communicator	worden	gestart.

Vereiste voorwaarden:

 • Het	apparaat	is	op	de	aandrijving	gemonteerd.

 • De voedingsspanning is aangesloten.

 • De persluchtvoorziening is aangesloten.

 • Om	correcte	referentieomstandigheden	te	bepalen,	moet	de	stuurdruk	aan	de	bedrijfsvoorwaarden	voldoen.

Huismantel

Basishuis

Aandrijving

Transparante kap Dichting 
(huismantel)

Apparaat sluiten:

Afbeelding 25: Apparaat openen of sluiten

LET OP
Breuk	van	de	pneumatische	verbindingspijp	door	draaiwerking.

 ▶ Bij	openen	of	sluiten	van	het	apparaat	niet	aan	aandrijving	maar	aan	basishuis	tegenhouden.

 → Huismantel linksom losschroeven.
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Led van voorstuurventiel (V)

Statusled (rood)

Statusled (groen)

Knop voor starten van 
teach-functie

Afbeelding 26: Teach-functie starten

 → Knop	voor	starten	van	de	teach-functie	ca.	5 s	ingedrukt	houden,	tot	de	rode	statusled	knippert.

 → Als de rode statusled begint te knipperen, binnen de volgende 5 s de knop weer loslaten.

  Als de rode statusled stopt met knipperen, is de teach-functie beëindigt.

 De eindpositie van het ventiel wordt bepaald en opgeslagen.

 → De juiste positie van de dichting in (huismantel) controleren.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ De huismantel tot aan de aanslag vastschroeven.

 → Apparaat sluiten (schroefgereedschap*: 674077 ).

Startbeschrijving van de teach-functie:

De	statusled	knippert	rood	bij	werkende	teach-functie.

 • De onderste eindpositie wordt ingelezen.

 • Het voorstuurventiel schakelt.

 • De	aandrijving	rijdt	automatisch	naar	de	bovenste	eindpositie.

 • De bovenste eindpositie wordt ingelezen.

 • Het voorstuurventiel wordt uitgeschakeld.

 • De	aandrijving	rijdt	weer	naar	de	onderste	eindpositie.

 • Om	de	openingstijd	en	de	sluittijd	te	bepalen,	rijdt	de	aandrijving	nogmaals	naar	de	bovenste	en	onderste	
eindpositie.

*  Het schroefgereedschap (674077) is te verkrijgen via uw Bürkert-verkoopafdeling.
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10.1.2 Handmatige teach-functie

Voor apparaat zonder voorstuurventiel: 
Het registreren en opslaan van de eindpositie gebeurt handmatig door de gebruiker.

Bij	de	variant	IO-link	kan	de	teach-functie	ook	met	een	a-cyclische	IO-link-parameter	(zie	
parameterlijst)	of	met	de	Bürkert	Communicator	worden	gestart.

Bij	de	variant	büS	kan	de	teach-functie	ook	met	de	Bürkert	Communicator	worden	gestart.

Vereiste voorwaarden:

 • Het	apparaat	is	op	de	aandrijving	gemonteerd.

 • De voedingsspanning is aangesloten.

 • De persluchtvoorziening is aangesloten.

 • Om	correcte	referentieomstandigheden	te	bepalen,	moet	de	stuurdruk	aan	de	bedrijfsvoorwaarden	
voldoen.

 • De	mogelijkheid	geven	dat	de	gebruiker	de	pneumatische	aandrijving	kan	schakelen	(open	en	dicht).

Huismantel

Basishuis

Aandrijving

Transparante kap Dichting 
(huismantel)

Apparaat sluiten:

Afbeelding 27: Apparaat openen of sluiten

LET OP
Breuk	van	de	pneumatische	verbindingspijp	door	draaiwerking.

 ▶ Bij	openen	of	sluiten	van	het	apparaat	niet	aan	aandrijving	maar	aan	basishuis	tegenhouden.

 → Huismantel linksom losschroeven.

Led van voorstuurventiel (V)

Statusled (rood)

Statusled (groen)

Knop voor starten van 
teach-functie

Afbeelding 28: Teach-functie starten

 → Pneumatische	aandrijving	ontluchten:	in	de	niet	actieve	eindpositie	brengen.
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 → Knop	voor	starten	van	de	teach-functie	minstens	10 s	ingedrukt	houden: 
Na	5 s	begint	de	rode	statusled	te	knipperen.	Knop	weer	ingedrukt	houden.	Na	nog	5 s	knippert	de	rode	
led dan zeer snel. Pas dan de knop loslaten.

  Statusled rood knippert elke seconde: De handmatige teach-functie is actief.

 → Controleren	of	de	pneumatische	aandrijving	in	de	ontluchte,	niet	actieve	eindpositie	is.

 → Door kort op de knop te drukken deze eindpositie bevestigen.

 Gele voorstuurventiel-led brandt.

 → De	pneumatische	aandrijving	in	de	beluchte,	geschakelde	eindpositie	brengen.

 →Door kort op de knop te drukken deze eindpositie bevestigen.

 Gele voorstuurventiel-led brandt niet.

 → Pneumatische	aandrijving	ontluchten:	in	de	niet	actieve	eindpositie	brengen.

 Gele voorstuurventiel-led brandt.

Om de openingstijden en sluittijden te bepalen, de pneumatische aandrijving nog eenmaal beluchten 
en ontluchten:

Meting	van	de	openingstijd	(Opening_Time):

 → De	pneumatische	aandrijving	in	de	beluchte,	geschakelde	eindpositie	brengen.

 Gele statusled brandt niet.

Meting	van	de	sluittijd	(Closing_Time):

 → Pneumatische	aandrijving	ontluchten:	in	de	niet	actieve	eindpositie	brengen.

  Als de rode statusled stopt met branden, is de teach-functie beëindigt.

 De eindpositie van het ventiel wordt bepaald en opgeslagen.

Let op: Als de rode led brandt, is de handmatige teach-functie verstoord en moet worden herhaald.

 → De juiste positie van de dichting in (huismantel) controleren.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ De huismantel tot aan de aanslag vastschroeven.

 → Apparaat sluiten (schroefgereedschap*: 674077).

*  Het schroefgereedschap (674077) is te verkrijgen via uw Bürkert-verkoopafdeling.
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10.2 Apparaat met Bürkert Communicator instellen
Met de Bürkert Communicator kunnen alle instellingen van het apparaat worden uitgevoerd.

De instellingen van de Bürkert Communicator vindt u in de bedieningshandleiding.

10.2.1 IO-link-apparaat met Bürkert Communicator instellen

Vereiste componenten:

 • Communicatiesoftware: Bürkert Communicator voor pc

 • büS-standaardset (zie accessoires)

 • büS-adapter voor büS-service-interface (zie adapter)

 • Indien nodig een büS-kabelverlenging (zie accessoires)

Huismantel

Basishuis

Aandrijving

Transparante kap Dichting 
(huismantel)

Apparaat sluiten:

Afbeelding 29: Apparaat openen of sluiten

LET OP
Breuk	van	de	pneumatische	verbindingspijp	door	draaiwerking.

 ▶ Bij	openen	of	sluiten	van	het	apparaat	niet	aan	aandrijving	maar	aan	basishuis	tegenhouden.

 → Huismantel linksom losschroeven.

Led van voorstuurventiel (V)

Statusled (rood)

Statusled (groen)

Knop voor starten van 
teach-functie

büS-service-interface 
(micro-USB-stekker)

Afbeelding 30: büS-service-interface

 →Micro-USB-stekker in büS-service-interface steken.

 →Met büS-stick de verbinding met pc leggen.

 → Bürkert Communicator starten.

 → Instellingen invoeren.
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10.2.2 büS-apparaat met Bürkert Communicator verbinden

Vereiste componenten:

 • Communicatiesoftware: Bürkert Communicator voor pc

 • büS-standaardset (zie accessoires)

 →Met büS-stick de verbinding met pc leggen.

 → Bürkert Communicator starten.

 → Instellingen invoeren.
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10.3 IO-link

10.3.1 Informatie, IO-link

IO-link is over de hele wereld gestandaardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9) om met sensoren en actoren 
te communiceren.

IO-link is een point-to-point communicatie met 3-draads aansluittechniek voor sensoren en actoren en 
onafgeschermde standaard sensorleidingen.

10.3.2 Technische gegevens, IO-link

IO-link-specificatie V1.1.2
Voeding via IO-link (M12 x 1, 4-polig, A-gecodeerd)
Port Class A
SIO-modus ja, naar keuze 2xDO (eindposities), of 1xDI+1xDO (ventiel 

schakelen + een eindpositie)
IODD-gegevens Download van: www.burkert.com / Typ 8691 / Software
VendorID 0x78, 120
DeviceID zie IODD-gegevens
Overdrachtsnelheid COM3 (230,4 kbit/s)
M-sequence type in Operate Mode TYPE_2_V
Min.	Cyclustijd 1 ms
Data Storage Ja
Max. kabellengte 20 m

10.3.3 Interface, IO-link

Stuurkop

8691 IO-link

Voeding

IO-link, SIO-modus

büS-service-
interface

Afbeelding 31: Interfaces

büS-service-interface 
(micro-USB-stekker)

Afbeelding 32: büS-service-interface

10.3.4 Configureren van de veldbus

De	vereiste	ingebruiknamegegevens	en	de	beschrijving	van	de	procesgegevens	en	a-cyclische	parameters	
zijn	via	internet	beschikbaar.

Download van: 
www.burkert.com / Typ 8691 / Software
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10.4 büS

10.4.1 Informatie, büS

büS is een systeembus ontwikkeld door Bürkert, waarvan het communicatieprotocol is gebaseerd op 
CANopen.

10.4.2 Interfaces, büS

Stuurkop

8691 büS

Voeding

büS

Afbeelding 33: Interfaces

10.4.3 Configureren van de veldbus

De	vereiste	ingebruiknamegegevens	en	de	beschrijving	van	de	objecten	zijn	via	internet	beschikbaar.

Download van: 
www.burkert.com / Typ 8691 / Software
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11 BEDIENING

11.1 Apparaatstatus weergeven, IO-link en büS
Volgende apparaatstatus worden met leds weergegeven:

 • Led van voorstuurventiel: Aansturen van voorstuurventiel

 • Apparaatstatus-led: Ventielstand, fout, waarschuwing

 • Statusled groen: IO-link-modus

 • Statusled rood: Teach-functie, fout

Apparaatstatus-led (Top-led)

Led van voorstuurventiel (V)

Statusled groen (Bus)

Statusled rood (Bus)

Afbeelding 34: Apparaatstatus weergeven

Bij	openen	en	sluiten	de	transparante	kap	naleven:

LET OP
Breuk	van	de	pneumatische	verbindingspijp	door	draaiwerking.

 ▶ Bij	openen	of	sluiten	van	het	apparaat	niet	aan	aandrijving	maar	aan	basishuis	tegenhouden.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ Transparante kap tot aan de aanslag vastschroeven.

Huismantel

Basishuis

Aandrijving

Transparante kap Dichting 
(huismantel)

Apparaat sluiten:

Afbeelding 35: Apparaat openen of sluiten
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11.1.1 Led van voorstuurventiel

Kleur Toestand Beschrijving
geel brandt Voorstuurventiel wordt aangestuurd
geel brand niet Voorstuurventiel wordt niet aangestuurd

Tabel 6: Led van voorstuurventiel

11.1.2 Statusled, groen en rood

Kleur Toestand Beschrijving
groen brandt
groen brand niet IO-link-communicatie niet actief
groen knippert IO-link-communicatie actief

Tabel 7: IO-link-statusled, groen

Kleur Toestand Beschrijving
rood brandt Fout Teach-functie
rood brand niet Na nieuwe start of geslaagde teach-functie
rood knippert Teach-functie actief

Tabel 8: IO-link-statusled, rood

11.1.3 Apparaatstatusweergave

De apparaatstatus-leds (top-led) geven de apparaatstatus weer.

Voor weergave van apparaatstatus en ventielstand kan de gebruiker de volgende led-modus instellen:

 • Ventielmodus

 • Ventielmodus met foutmeldingen

 • Ventielmodus met foutmeldingen en waarschuwingen (fabrieksinstelling)

 • NAMUR-modus

 • Led uit

IO-link: 
De led-modus en de kleuren van de ventielstand kunnen met een a-cyclische IO-link-parameter (zie 
parameterlijst)	of	met	de	Bürkert	Communicator	worden	ingesteld.

büS: 
De led-modus en de kleuren van de ventielstand kunnen met de Bürkert Communicator worden ingesteld.

De	beschrijving	voor	het	instellen	van	de	led-modus	vindt	u	in	de	bedieningshandleiding	in	het	
hoofdstuk “Led-modus instellen”.
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11.1.3.1 Ventielmodus

Weergaven in ventielmodus:

 • Ventielstand: open, tussenstand, gesloten

Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

open brandt geel *
tussenstand Led uit *
gesloten brandt groen *

Tabel 9: Ventielmodus

11.1.3.2 Ventielmodus + fout

Weergaven in ventielmodus + fout:

 • Ventielstand: open, tussenstand, gesloten

 • Apparaatstatus: Fout

Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

Apparaatstatus: Fout 
Toestand, kleur

open brandt geel * knippert rood afwisselend met de kleur van de ventielstand
tussenstand Led uit * knippert rood afwisselend met de kleur van de ventielstand
gesloten brandt groen * knippert rood afwisselend met de kleur van de ventielstand

Tabel 10: Ventielmodus + fout

11.1.3.3 Ventielmodus + fout + waarschuwingen

Weergaven in ventielmodus + fout + waarschuwingen:

 • Ventielstand: open, tussenstand, gesloten

 • Apparaatstatus: Fout

 • Apparaatstatus: Weergaven van de NAMUR-modus

Als	meerdere	apparaatstatussen	tegelijk	moeten	worden	weergegeven,	wordt	bij	de	apparaatstatus	met	de	
hoogste prioriteit weergegeven.

Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

Apparaatstatus: Fout 
Toestand, kleur

open brandt geel * knippert rood afwisselend met geel *
tussenstand Led uit * knippert rood afwisselend met wit*
gesloten brandt groen * knippert rood afwisselend met groen *

Tabel 11: Ventielmodus + fout + waarschuwingen, Deel 1

*  Fabrieksinstelling, vrij te kiezen kleuren voor de ventielstand: Uit, wit, groen, blauw, geel, oranje, rood
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Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

Apparaatstatus: Functiecontrole 
Toestand, kleur

open brandt geel * knippert oranje afwisselend met geel *
tussenstand Led uit * knippert oranje afwisselend met wit *
gesloten brandt groen * knippert oranje afwisselend met groen *

Tabel 12: Ventielmodus + fout + waarschuwingen, Deel 2

Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

Apparaatstatus: Buiten de specificatie 
Toestand, kleur

open brandt geel * knippert geel afwisselend met geel *
tussenstand Led uit * knippert geel afwisselend met wit *
gesloten brandt groen * knippert geel afwisselend met groen *

Tabel 13: Ventielmodus + fout + waarschuwingen, Deel 3

Ventielstand Ventielstand 
Toestand, kleur

Apparaatstatus: Onderhoud vereist 
Toestand, kleur

open brandt geel * knippert blauw afwisselend met geel *
tussenstand Led uit * knippert blauw afwisselend met wit *
gesloten brandt groen * knippert blauw afwisselend met groen *

Tabel 14: Ventielmodus + fout + waarschuwingen, Deel 4

Bij	foutmeldingen	en	waarschuwingsmeldingen	staan	de	leds	tussen	het	afwisselen	van	de	kleuren	korte	tijd	uit.

Bij	lokalisatie	worden	de	kleuren	alleen	knipperend	weergegeven.

*  Fabrieksinstelling, vrij te kiezen kleuren voor de ventielstand: Uit, wit, groen, blauw, geel, oranje, rood
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11.1.3.4 NAMUR-modus

De apparaatstatus-leds (top-led) geven de apparaatstatus weer.

De displayelementen wisselen de kleuren in navolging van NAMUR NE 107 af.

Als	meerdere	apparaatstatussen	tegelijk	moeten	worden	weergegeven,	wordt	bij	de	apparaatstatus	met	de	
hoogste	prioriteit	weergegeven.	De	prioriteit	richt	zich	op	de	mate	van	de	afwijking	van	de	regelbedrijf	(rode	
led = uitvallen = hoogste prioriteit).

Statusweergave volgens NE 107, uitgave 2006-06-12
Kleur Kleurcode Status Beschrijving
Rood 5 Uitval, fout of storing Wegens een functiestoring in het apparaat of de rand ervan is 

geen	normale	modus	mogelijk.
Oranje 4 Functiecontrole Aan het apparaat wordt gewerkt, de normale modus is 

daarom	tijdelijk	niet	mogelijk.
Geel 3 Buiten	de	specificatie De omgevingsvoorwaarden of procesvoorwaarden voor het 

apparaat	liggen	buiten	het	gespecificeerde	bereik.
Blauw 2 Onderhoudsbehoefte Het apparaat is in normale modus, toch wordt een functie 

binnenkort beperkt.

 →Apparaat wacht
Groen 1 Diagnose actief Apparaat	is	in	foutvrije	modus.	Statuswijzigingen	worden	met	

kleuren weergegeven. 
Meldingen worden via een eventueel aangesloten veldbus 
gemeld.

Tabel 15: Beschrijving van de kleur

11.2 Apparaat handmatig met voorstuurventiel schakelen
Het apparaat kan met aangesloten stuurlucht handmatig met het voorstuurventiel worden geschakeld.

Apparaat openen:

Huismantel

Basishuis

Aandrijving

Transparante kap

Afbeelding 36: Apparaat openen

LET OP
Breuk	van	de	pneumatische	verbindingspijp	door	draaiwerking.

 ▶ Bij	openen	of	sluiten	van	het	apparaat	niet	aan	aandrijving	maar	aan	basishuis	tegenhouden.

 → Huismantel linksom losschroeven.
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Apparaat schakelen:

Handbediening

Voorstuurventiel

Basishuis

Afbeelding 37: Apparaat handmatig schakelen

LET OP
Beschadiging	van	de	handbediening	door	tegelijk	drukken	en	draaien.

 ▶ Handbediening	niet	tegelijk	drukken	en	draaien.

Schakelstanden van de handbediening:

Vergrendelfunctie:  
90°	gedraaid	=	vergrendelend	omschakelen

Normale stand

Tastfunctie:  
Drukken = kort bedienen

Afbeelding 38: Handbediening

 → Handbediening met een schroevendraaier schakelen (toetsen of vergrendelen).

Apparaat sluiten:

Dichting 
(huismantel)

Huismantel

Basishuis

Afbeelding 39: Apparaat sluiten

 → De juiste positie van de dichting in controleren.

LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van vuil of vocht.

Bij	stoppen	de	beschermingsgraad	IP65	of	IP67	naleven:

 ▶ De huismantel tot aan de aanslag vastschroeven.

 → Apparaat sluiten (schroefgereedschap*: 674077).

*  Het schroefgereedschap (674077) is te verkrijgen via uw Bürkert-verkoopafdeling.
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12 ONDERHOUD

12.1 Service aan aanvoerluchtfilter
Voor	bescherming	van	het	voorstuurventiel	aan	de	aandrijving	wordt	de	stuurlucht	gefilterd.

De	doorstromingsrichting	van	het	aanvoerluchtfilter	in	ingebouwde	toestand	is	van	binnen	naar	buiten	door	
het draadgaas.

GEVAAR!

Gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundig	onderhoud.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 ▶ Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

Aanvoerluchtfilter

Snelkoppeling

O-ring

Afbeelding 40: Service aan aanvoerluchtfilter

GEVAAR!

Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan het apparaat of installatie de druk eraf halen. Leidingen ontluchten of legen.

 → Slangconnector	door	drukken	van	de	klemhuls	ontgrendelen	en	aanvoerluchtfilter	uittrekken.	Indien	
vereist	onder	aanvoerluchtfilter	geschikt	gereedschap	tussen	de	uitsparingen	in	de	kop	van	het	
aanvoerluchtfilter.

 → Filter	schoonmaken	of	indien	nodig	filter	vervangen.

 → Interne O-ring testen en indien nodig schoonmaken.

 → Aanvoerluchtfilter	tot	de	aanslag	in	de	slangconnector	steken.

 → Veilige	zitting	van	de	aanvoerluchtfilter	testen.
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13 DEMONTAGE

13.1 Veiligheidsaanwijzingen demontage
GEVAAR

Gevaar voor letsel door hoge druk en ontsnappende media.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan het apparaat of installatie de druk eraf halen. Leidingen ontluchten of legen.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische schokken.

 ▶ Vóór werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk eraf halen. Beveiligen tegen opnieuw 
inschakelen.

 ▶ Geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht nemen.

WAARSCHUWING
Gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	demontage.

 ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag demontage uitvoeren.

 ▶ Demontage alleen uitvoeren met geschikt gereedschap.

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onbedoeld inschakelen en ongecontroleerd starten van de installatie.

 ▶ Installatie beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

 ▶ Zorg ervoor dat de installatie alleen gecontroleerd start. 
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Demontage

13.2 Demontage

Stuurluchtaansluiting 
Luchtafvoeropening

Huismantel Bevestigingsschroef

Pneumatische  
verbinding

Aandrijving

Ronde 
connector

Externe 
stuurluchtge-

leiding (Classic)Interne stuurluchtgeleiding (Element)

Basishuis

Afbeelding 41: Apparaat demonteren

Apparaat pneumatisch demonteren

 → Stuurluchtaansluiting losmaken.

 → Bij	aangesloten	luchtafvoeropening:	Luchtafvoeropening	losmaken.

 → Bij	externe	stuurluchtgeleiding	(Classic): 
Pneumatische	verbinding	met	aandrijving	losmaken.

Apparaat elektrisch demonteren

Apparaat met ronde connector.

 → Ronde stekker losmaken.

Apparaat mechanisch demonteren

 → Bevestigingsschroeven losdraaien.

 → Apparaat omhoog eraf trekken.
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Reserveonderdelen, accessoires

14 RESERVEONDERDELEN, ACCESSOIRES

Omschrijving Bestelnr.
Speciale sleutel 665702
Schroefgereedschap voor openen of sluiten van de 
transparante kap

674077

Communicatiesoftware Bürkert Communicator Informatie onder https://country.burkert.com/

USB-büS-interfaceset:
büS-standaardset (büS-stick + 0,7 m kabel met M12-stekker) 772551
büS-adapter voor büS-service-interface 
(M12 op büS-service-interface micro-USB)

773254

büS-kabelverlenging	(M12-stekker	op	M12-mof),	lengte	1 m 772404
büS-kabelverlenging	(M12-stekker	op	M12-mof),	lengte	3 m 772405
büS-kabelverlenging	(M12-stekker	op	M12-mof),	lengte	5 m 772406
büS-kabelverlenging	(M12-stekker	op	M12-mof),	lengte	10 m 772407

Tabel 16: Accessoires

14.1 Communicatiesoftware
Het pc-programma Bürkert Communicator is voor de communicatie met apparaten type 8691 met 
veldbusbesturing via DeviceNet, IO-link of büS geconcipieerd. Apparaten vanaf bouwjaar april 2014 
ondersteunen alle functies.

Bij	vragen	over	compatibiliteit,	neem	contact	op	met	het	Bürkert	Sales	Center.

Een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	installatie	en	bediening	van	de	software	vindt	u	in	de	bijbe-
horende bedieningshandleiding.

Download van de software onder: https://country.burkert.com/
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Transport, opslag, afvalverwijdering

15 TRANSPORT, OPSLAG, AFVALVERWIJDERING

LET OP
Transportschade in geval van onvoldoende bescherming van apparaten.

 ▶ Apparaat	tegen	vocht	en	vuil	beschermd	in	een	schokvrije	verpakking	transporteren.

 ▶ Toegestane opslagtemperatuur naleven.

LET OP
Verkeerde opslag kan schade aan het apparaat veroorzaken.

 ▶ Apparaat	droog	en	stofvrij	opslaan.

 ▶ Opslagtemperatuur:	-20...+65	°C

LET OP
Milieuschade	door	apparaatdelen	die	door	media	zijn	gecontamineerd.

 ▶ Apparaat	en	verpakking	milieuvriendelijke	verwijderen.

 ▶ Volg	de	geldende	afvalverwijderings-	en	milieuvoorschriften	op.

Neem	de	nationale	afvalverwijderingsvoorschriften	in	acht.
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