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DE QUICKSTART

1.2

In de Quickstart is de gehele levenscyclus van het apparaat
beschreven. Bewaar de Quickstart zodanig dat hij voor elke
gebruiker goed toegankelijk is en weer voor elke nieuwe eigenaar
van het apparaat beschikbaar is.
Belangrijke informatie over de veiligheid.
Lees de Quickstart zorgvuldig door. Neem vooral de hoofdstukken „Principiële veiligheidsaanwijzingen“ en „Reglementaire toepassing“ in acht.
▶ De Quickstart moet worden gelezen en begrepen.
In de Quickstart wordt de montage en ingebruikname van het
apparaat uitgelegd aan de hand van voorbeelden.
De uitvoerige beschrijving van het apparaat vindt u in de bedieningshandleiding voor de stuurkop type 8691.
De bedieningshandleiding vindt u op internet onder:
https://nl.burkert.com/

Weergavemiddelen

In deze handleiding worden de volgende weergavemiddelen
gebruikt.
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 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.

1.1

Begripsdefinitie, afkorting

Met het begrip "apparaat" wordt in deze handleiding altijd de
stuurkop type 8691 bedoeld.
De in deze handleiding gebruikte afkorting "Ex" staat altijd voor
"explosiegevaarlijke omgeving".

Belangrijke tips en aanbevelingen.
Verwijst naar informatie in deze handleiding of in andere
documentatie.
▶ markeert een instructie om gevaar te voorkomen.
→ markeert een bewerkingsstap die u moet uitvoeren.
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REGLEMENTAIRE TOEPASSING

Bij niet-reglementaire toepassing van de stuurkop type 8691
kunnen er gevaren voor personen, installaties in de omgeving
en het milieu ontstaan.
Het apparaat is bedoeld voor montage op pneumatische aandrijvingen van procesventielen voor de besturing van media.
▶ In de explosiegevaarlijke zone mag de stuurkop type 8691 alleen
worden gebruikt volgens de specificatie op de aparte sticker
voor de goedkeuring. Voor het gebruik moet de met het apparaat
meegeleverde aanvullende handleiding met veiligheidsaanwijzingen voor de Ex-zone in acht worden genomen.
▶ Apparaten zonder aparte sticker voor de goedkeuring mogen
niet in een explosiegevaarlijke zone worden gebruikt.
▶ Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht.
▶ Voor de toepassing de in de contractdocumenten en de
bedieningshandleiding gespecificeerde toegestane gegevens
en de bedrijfs- en toepassingsvoorwaarden in acht nemen.
Deze zijn beschreven in hoofdstuk „6 Technische gegevens“.
▶ Apparaat alleen in combinatie met door Bürkert geadviseerde
of goedgekeurde apparaten en componenten van derden
gebruiken.
▶ Gezien het grote aantal toepassingen en gebruikssituaties moet vóór de montage worden gecontroleerd en zo
nodig getest of het apparaat geschikt is voor de concrete
toepassing.
▶ Voorwaarden voor de veilige en correcte werking zijn vakkundig transport, vakkundige opslag en installatie alsmede
zorgvuldige bediening en onderhoud.
▶ Apparaat alleen voor het beoogde doel gebruiken.
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PRINCIPIËLE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Deze veiligheidsaanwijzingen houden geen rekening met
• toevalligheden en gebeurtenissen die bij montage, bediening
en onderhoud van de apparaten kunnen optreden.
• lokale veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verantwoordelijk voor het opvolgen van de lokale veiligheidsvoorschriften
ook met betrekking tot het montagepersoneel.
GEVAAR!
Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Gevaar door elektrische schokken.
▶ Vóór werkzaamheden aan de installatie of het apparaat de spanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.

Nederlands
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Algemene aanwijzingen
Algemene gevaarlijke situaties.
Om letsel te voorkomen, dient u op het volgende te letten:
▶ Zorg ervoor dat de installatie niet onbedoeld kan worden
bediend.
▶ Installatie- en instandhoudingswerkzaamheden mogen alleen
door geautoriseerd vakpersoneel met geschikt gereedschap
worden uitgevoerd.
▶ Na een onderbreking van de elektrische en pneumatische
voorziening moet een gedefinieerde of gecontroleerde herstart
van het proces worden gegarandeerd.
▶ Het apparaat mag alleen in correcte toestand en met inachtneming van de bedieningshandleiding worden gebruikt.
▶ Voor de planning van het gebruik en voor de bediening van het
apparaat moeten de algemene regels van de techniek in acht
worden genomen. Om materiële schade aan het apparaat te
voorkomen dient u op het volgende te letten:
▶ In de stuurluchtaansluiting geen agressieve of brandbare media
toevoeren.
▶ In de stuurluchtaansluiting geen vloeistoffen toevoeren.
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de huismantel of de transparante kap niet tegenhouden aan de aandrijving van het
procesventiel maar aan het basishuis van het type 8691.
▶ Huis niet mechanisch belasten (bijv. door het neerleggen van
voorwerpen of als opstapje).
▶ Geen uitwendige wijzigingen aan de behuizingen van de apparaten aanbrengen. Huis en schroeven niet verven.
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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 type 8691 met inachtneming van de gespecificeerde
toepassingsvoorwaarden.

4.3

Informatie op internet

Bedieningshandleidingen en informatiebladen voor het type 8691
vindt u op internet onder:
https://country.burkert.com/
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SYSTEEMBESCHRIJVING

5.1

Opbouw en functie

Naast de elektrische positieterugmelding wordt de apparaatstatus bij de stuurkop zelf optisch weergegeven door gekleurde
highperformance-LEDs (Top-LEDs).
Optie: Communicatie via AS-interface mogelijk.

5.2

Stuurkop

Stuurkop voor de geïntegreerde
montage aan 21xx
Elektrische aansluiting
Kabelschroefverbinding M16 x 1,5 of
ronde connector M12
x1

Pneumatische
aandrijving
Procesventiel

Huismantel

Ventielhuis
Afbeelding 1:

Opbouw

De stuurkop type 8691 kan enkel- en dubbelwerkende procesventielen aansturen en is geoptimaliseerd voor de geïntegreerde,
modulaire montage aan procesventielen van de serie 21xx. De
modulaire montage maakt verschillende uitbreidingsfasen mogelijk.
Voor de montage aan de serie 20xx is er een speciale variant, die
in hoofdstuk „5.3“ wordt beschreven.
De registratie van de ventielstand gebeurt via een contactloos,
analoog sensorelement, dat bij de ingebruikname de ventieleindstanden automatisch herkent en opslaat met behulp van de
Teach-functie.

Aanvoerluchtfilter
Weergave zonder
transparante kap

basishuis
Drukbegrenzingsventiel (voor
beveiliging tegen te hoge inwendige
druk in geval van storingen)
Top-LEDs
Teach-functie

Luchtafvoeropening
(opschrift: 3)
Stuurluchtaansluiting
(opschrift: 1)

Afbeelding 2:

Structuur voor procesventielen van de serie 21xx

Nederlands
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5.3

Variant voor de aansturing van
procesventielen van de serie 20xx

Met een speciale variant kan de stuurkop aan procesventielen van
de serie 20xx worden gemonteerd.
Deze variant beschikt over een ander basishuis, waardoor de
stuurluchtaansluitingen extern aan de aandrijving kunnen worden
aangesloten (zie „Afbeelding 3“).
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TECHNISCHE GEGEVENS

6.1

Conformiteit

De stuurkop type 8691 voldoet aan de EU-richtlijnen volgens de
EU-conformiteitsverklaring.

6.2

6.3

Stuurluchtuitgang 21

Normen

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

Goedkeuringen

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

Stuurluchtuitgang 22

Aanwijzingen voor het gebruik in de Ex-zone in acht nemen.
Zie aanvullende handleiding ATEX.
Het product is cULus goedgekeurd. Zie voor aanwijzingen voor
het gebruik in de UL-zone paragraaf „6.8 Elektrische gegevens“.

Bevestigingsschroeven (2 x)

6.4

basishuis
Afbeelding 3:
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Bedrijfsvoorwaarden
WAARSCHUWING!

Structuur voor procesventielen van de serie 20xx

Nederlands

Invallend zonlicht en temperatuurschommelingen kunnen
storingen of lekkages veroorzaken.
▶ Apparaat bij gebruik buiten niet onbeschermd blootstellen
aan weersomstandigheden.
▶ Zorg ervoor dat de toegestane omgevingstemperatuur niet
wordt over- of onderschreden.

Type 8691
Technische gegevens
zie typeplaatje

Beschermingsgraad

6.6

Typeplaatjes

6.6.1 Typeplaatje standaard (voorbeeld)

Door fabrikant beoordeeld:

Door UL beoordeeld:

IP65, IP67 volgens EN
605291)

UL type 4x Rating, alleen binnenshuis 1)

Gebruikshoogte

tot 2000 m boven zeespiegel

Relatieve luchtvochtigheid

 ax. 90% bij 55 °C
m
(niet-condenserend)

1) Alleen bij correct aangesloten kabel resp. stekker en moffen en bij
inachtneming van het luchtafvoerconcept in hoofdstuk „8 Pneumatische installatie“.

Bedrijfsspanning of
aansturing

stuurfunctie;
stuurventiel

Type
4817 ZJ Breda

Omgevingstemperatuur

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

Max. bedrijfsdruk
Omgevingstemperatuur
Serienummer,
CE-markering

Bestelnummer  
Afbeelding 4:

Barcode

Typeplaatje (voorbeeld)

6.6.2 UL-typeplaatje (voorbeeld)

Mechanische gegevens

Afmetingen

zie gegevensblad

Huismateriaal

buiten:

PPS, PC, VA

Dichtingsmateriaal

 uiten:
b
binnen:

EPDM
NBR

Slagbereik ventielsteel

2…47 mm

Type; voor UL en ATEX geldende kenmerken van de
typesleutel
Stuurfunctie, stuurventiel,
voedingsspanning stuurventiel

4817 ZJ Breda

6.5

8691 -E3-…-0          PU02
Single act Pilot 3,0  24 V
Pmax 7 bar
Tamb -10 – +55 °C
S/N 1001
W15MA
00123456

Max. bedrijfsdruk
Omgevingstemperatuur
Serienummer,
CE-markering
Barcode
Bestelnummer, fabrikagecode

Afbeelding 5:

UL-typeplaatje (voorbeeld)

Nederlands
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6.8

6.6.3 Extra UL-plaatje (voorbeeld)

6.7

WAARSCHUWING!

Type 4X enclosure

Beschermingsgraad

Alleen NEC Class 2

Stroomkring met begrensd vermogen

Supply voltage: 24 V  

Voedingsspanning apparaat

Afbeelding 6:

Extra UL-plaatje (voorbeeld)

Pneumatische gegevens

Stuurmedium

Elektrische gegevens

neutrale gassen, lucht

Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1

Bij UL-goedgekeurde componenten mogen alleen stroomkringen van beperkt vermogen volgens "NEC Class 2" worden
gebruikt.

6.8.1 Elektrische gegevens zonder
busaansturing 24 V DC
Beschermingsklasse

III conform DIN EN 61140
(VDE 0140-1)

Aansluitingen

Stofgehalte

Klasse 7

 ax. deeltjesgrootte 40 μm, max.
m
deeltjesdichtheid 10 mg/m3

Watergehalte

Klasse 3

 ax. drukdauwpunt -20 °C of
m
min. 10 °C onder de laagste
bedrijfstemperatuur

 abelschroefverbinding M16 x 1,5
K
SW22 (klembereik 5…10 mm)
met schroefklemmen voor kabeldoorsneden 0,14…1,5 mm2

Oliegehalte

Klasse X

max. 25 mg/m3

Ronde connector (M12 x 1, 8-polig)

Temperatuurbereik
Stuurmedium

-10…+50 °C

Drukbereik
stuurmedium

3…7 bar

Stuurventiel
Bedrijfsspanning
Opgenomen vermogen

Luchtcapaciteit stuurventiel 2
 50 IN/min (voor be- en ontluchting)
(QNn-waarde volgens definitie bij
drukvermindering van 7 naar 6 bar
absoluut)
Aansluitingen

10

Slangconnector Ø 6 mm/1/4",
schroefdraadaansluiting G ⅛

Nederlands

 4 V DC ± 10%
2
max. Restrimpel 10%
max. 1 W

Uitgang

max. 100 mA per uitgang

indicatie

 ax. 20 mA per weergegeven
m
lichtdiode (LED)

Type 8691
Montage

6.8.2 E
 lektrische gegevens met busaansturing
AS-interface
Beschermingsklasse

III conform DIN EN 61140 (VDE
0140-1)

Aansluitingen

 onde connector
R
(M12 x 1, 4-polig)

Bedrijfsspanning

 9,5 V…31,6 V DC
2
(conform specificatie)

Uitgangen
Max. Schakelvermogen
Watchdog-functie

1 W via AS-interface
geïntegreerd

Apparaten zonder externe voedingsspanning:
Max. stroomopname
120 mA
Stroomopname in normale
modus (volgens daling van de
stroomsterkte;
ventiel + 1 eindpositie bereikt) 90 mA
Apparaten met externe voedingsspanning:
externe voedingsspanning
24 V ± 10%
De netvoeding moet een veilige scheiding conform
IEC 364-4-41 (PELV of SELV) bevatten
55 mA (na daling van de stroMax. stroomopname
omsterkte ≤ 30 mA)
Max. stroomopname
uit AS-interface
55 mA
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MONTAGE
Alleen voor stuurkop zonder voorgemonteerd
procesventiel.

7.1

Veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR!

Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Gevaar door elektrische schokken.
▶ Vóór werkzaamheden aan de installatie of het apparaat de spanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel bij onvakkundige montage.
▶ De montage mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de installatie en ongecontroleerde herstart.
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de montage voor een gecontroleerde herstart zorgen.

Nederlands
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7.2

Montage stuurkop op procesventielen
van de serie 21xx

LET OP!
Bij montage op procesventielen met lashuis de montageaanwijzingen in de bedieningshandleiding van het procesventiel in
acht nemen.
Werkwijze:
Bij de montage van de stuurkop mogen de klemhulzen
van de stuurluchtaansluitingen aan de aandrijving niet zijn
gemonteerd.
→ Puck en stuurkop zo uitlijnen dat
1. de puck in de geleiderail van de stuurkop
(zie „Afbeelding 7“) en
2. de verbindingspijp van de stuurkop in de stuurluchtaansluitingen van de aandrijving (zie „Afbeelding 8“) vallen.
LET OP!
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie.
▶ Let erop dat de puck vlak op de geleiderail ligt.
Geleiderail

→ Stuurkop zonder draaiende beweging zo ver op de aandrijving schuiven dat er bij de vormdichting geen spleet meer te
zien is.
LET OP!
Door een te hoog draaimoment bij het vastschroeven van de
bevestigingsschroef kan de beschermingsgraad IP65/IP67
niet worden gegarandeerd.
▶ De bevestigingsschroef mag uitsluitend met een maximaal
draaimoment van 1,5 Nm worden aangedraaid.
→ Stuurkop met de beide bevestigingsschroeven aan de zijkant
op de aandrijving bevestigen. Daarbij de schroeven slechts
licht aandraaien (maximaal draaimoment: 1,5 Nm).

Verbindingspijp
Stuurluchtaansluitingen
Aandrijving

Afbeelding 7:

12

Afbeelding 8:

Puck

Uitlijnen van de puck

Nederlands

Bevestigingsschroeven
max. 1,5 Nm

Montage stuurkop, serie 21xx
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7.3

Montage stuurkop op procesventielen
van de serie 20xx

Werkwijze:
Geleiderail

Let erop dat de pneumatische aansluitingen van de stuurkop en die van de aandrijving bij voorkeur verticaal boven
elkaar liggen (zie „Afbeelding 10“).
LET OP!
Door een te hoog draaimoment bij het vastschroeven van de
bevestigingsschroef kan de beschermingsgraad IP65/IP67
niet worden gegarandeerd.
▶ De bevestigingsschroef mag uitsluitend met een maximaal
draaimoment van 1,5 Nm worden aangedraaid.
→ Stuurkop met de beide bevestigingsschroeven aan de zijkant
op de aandrijving bevestigen. Daarbij de bevestigingsschroeven
slechts licht aandraaien (maximaal draaimoment: 1,5 Nm).

Puck
Afbeelding 9:

Uitlijnen van de puck

→ Stuurkop op de aandrijving schuiven. Daarbij de puckhouder
zo uitlijnen dat deze in de geleiderail van de stuurkop valt (zie
„Afbeelding 9“).
LET OP!
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie.
▶ Let erop dat de puck vlak op de geleiderail ligt.

Stuurluchtuitgang 21
Stuurluchtuitgang 22
Stuurluchtaansluiting
boven
Stuurluchtaansluiting
onder

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

Voorbeeld
∅80, SFA
Afbeelding 10: Montage van de pneumatische verbindingen, serie 20xx

Nederlands
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Stuurkop

Nederlands

of

Aandrijving
Tab. 1:

14

Stuurluchtuitgang

22

21

Stuurluchtaansluiting
boven

22

21

Stuurluchtaansluiting
onder

Stuurfunctie I (SFI)
Procesventiel in ruststand

Aandrijving

Bij vochtige omgevingslucht kan bij stuurfunctie A resp.
stuurfunctie B een slangverbinding tussen stuurluchtuitgang 22 van de stuurkop en de niet aangesloten stuurluchtaansluiting van de aandrijving tot stand worden
gebracht.
Daardoor wordt de veerkamer van de aandrijving
voorzien van droge lucht uit het ontluchtingskanaal van
de stuurkop.

Stuurluchtaansluiting
onder

of

"In ruststand" betekent dat het stuurventiel van de stuurkop type 8691 stroomloos resp. niet geactiveerd is.

Stuurluchtaansluiting
boven

Stuurfunctie B (SFB)
Procesventiel in ruststand open (door veerkracht)
Stuurkop

Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van
vuil en vocht.
▶ Om te voldoen aan beschermingsgraad IP65/IP67 de niet
benodigde stuurluchtuitgang (bij SFA en SFB) verbinden met
de vrije stuurluchtaansluiting van de aandrijving of afsluiten
met een afsluitplug.

Aandrijving

LET OP!

Stuurfunctie A (SFA) procesventiel in ruststand gesloten
(door veerkracht)
22
21
22
21
Stuurluchtuitgang

Stuurkop

→ De pneumatische verbinding tussen stuurkop en aandrijving
met „Tab. 1: Pneumatische verbinding met aandrijving“ tot
stand brengen.

Stuurluchtuitgang

gesloten
22

21

Stuurluchtaansluiting
boven
Stuurluchtaansluiting
onder
Pneumatische verbinding met aandrijving

open
22

21

Type 8691
Pneumatische installatie

7.4

Handmatig bedienen van de
aandrijving via stuurventiel

De aandrijving kan bij aangesloten stuurlucht zonder elektrische
voeding uit de ruststand naar de eindpositie en weer terug worden
bewogen.
Daarvoor moet het stuurventiel met een schroevendraaier
worden bediend.
LET OP!
De handhendel kan worden beschadigd, als hij tegelijk wordt
ingedrukt en gedraaid.
▶ Niet op de handhendel drukken tijdens het draaien.
Stuurventiel niet actief (normale stand)
Handhendel wijst
naar links

Stuurventiel actief

Handhendel

Handhendel
wijst naar rechts
Afbeelding 11: S
 tuurventiel voor de beluchting en ontluchting van de
aandrijving

In acht nemen: Niet op de hendel drukken tijdens het draaien.
Aandrijving in de eindpositie brengen
→ De handhendel met een schroevendraaier naar rechts draaien.
Aandrijving terug in de ruststand brengen
→ De handhendel met een schroevendraaier naar links draaien.

8

PNEUMATISCHE INSTALLATIE
GEVAAR!

Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Werkwijze:
→ Stuurmedium aansluiten op de stuurluchtaansluiting (1)
(3…7 bar; instrumentenlucht, olie-, water- en stofvrij).
→ Luchtafvoerleiding of een geluiddemper aan de luchtafvoeropening (3) monteren (zie „Afbeelding 12: Pneumatische
aansluiting“).
De aanwezige drukvoorziening beslist minstens 0,5…1 bar
boven de druk houden, die nodig is om de aandrijving in
de eindpositie te brengen.
Belangrijke aanwijzing voor een foutloze functie van het
apparaat:
▶ Door de installatie mag geen tegendruk worden
opgebouwd.
▶ Voor de aansluiting een slang met een voldoende diameter kiezen.
▶ De luchtafvoerleiding moet zo zijn geconstrueerd dat er
geen water of andere vloeistof door de luchtafvoeropening in het apparaat kan komen.

Nederlands
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9

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

9.1

Veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR!

Stuurluchtaansluiting (opschrift: 1)
Luchtafvoeropening
(opschrift: 3)

Gevaar door elektrische schokken.
▶ Vóór werkzaamheden aan de installatie of het apparaat de spanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
WAARSCHUWING!

Afbeelding 12: Pneumatische aansluiting

Let op (luchtafvoerconcept):
Om aan beschermingsgraad IP67 te voldoen moet
een luchtafvoerleiding in het droge gedeelte worden
gemonteerd.

Gevaar voor letsel bij onvakkundige installatie.
▶ De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de installatie en ongecontroleerde herstart.
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.
De kabels aan de veldbedradingsklemmen moeten minimaal zijn
uitgemeten tot 75 °C.
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E
 lektrische installatie 24 V DC

ye gn

LET OP!
Breuk van de pneumatische verbindingspijp door
draaiwerking.
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de huismantel niet tegenhouden aan de aandrijving van het procesventiel maar aan het
basishuis.

Bot Top

9.2.1 E
 lektrische installatie met
kabelschroefverbinding

basishuis

Jumper: Toewijzing PNP- of NPNuitgang (alleen optie)

IN 1 = Top (boven)
IN 2 = Bot (onder)

→ Huismantel (rvs) linksom losschroeven.

Schroefklemmen
eindposities

IN 1

Schroefklemmen
voeding 24 V DC

+
24 V
-

Schroefklemmen
ventiel (aansturing)

+
Valve
-

IN 2

Top Bot

ye gn
Bot Top

Huismantel

Top Bot

9.2

Jumper:
Kleurentoewijzing van de Top-LEDs

Afbeelding 14: Aansluiting met kabelschroefverbinding

Aandrijving
Afbeelding 13: Stuurkop openen

→ De kabels door de kabelschroefverbinding schuiven.
→ De aders vastklemmen.

Nederlands

17

Type 8691
Elektrische installatie

9.2.2 Elektrische installatie met ronde
connector
→ Stuurkop volgens de tabel aansluiten.
Met behulp van de Teach-functie kunnen de eindposities van het
ventiel nu automatisch worden vastgesteld en ingelezen (beschrijving van de Teach-functie zie hoofdstuk „10 Teach-functie“).

Huismantel
Dichting
huismantel

6

basishuis

5

4

7

Afbeelding 15: Positie dichting huismantel

→ Wartelmoer van de kabelschroefverbinding aandraaien (draaimoment 1,5 Nm).
→ De juiste positie van de dichting in de huismantel controleren.
→ Huis sluiten (schroefgereedschap: 6740772)).
LET OP!
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van
vuil en vocht.
Voor de beschermingsgraad IP65/IP67 te garanderen:
▶ De wartelmoer van de kabelschroefverbinding afhankelijk van de
gebruikte kabeluitvoering of blinde plug aandraaien (ca. 1,5 Nm).
▶ De huismantel tot aan de aanslag vastschroeven.

8

3
1

2

Afbeelding 16: Pinbezetting ronde stekker (M12 x 1, 8-polig)

Pin

aderkleur3) Omschrijving

Pinbezetting

1
2
3
4
5
6
7
8

wit
bruin
groen
geel
grijs
roze

IN 1 (= top)
IN 2 (= bot)
GND
24 V DC
Ventiel +
Ventiel –
niet bezet
niet bezet

Naderingsschakelaar boven
Naderingsschakelaar onder
Bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning +
Ventielaansturing +
Ventielaansturing −
-

Met behulp van de Teach-functie kunnen de eindposities van het
ventiel automatisch worden vastgesteld en ingelezen (beschrijving van de Teach-functie zie hoofdstuk „10 Teach-functie“).

Tab. 2:

2) S
 chroefgereedschap is te verkrijgen via uw Bürkert-verkoopafdeling.

3) D
 e aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire verkrijgbare aansluitkabel (919061).
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9.3

Displayelementen 24 V DC

LET OP!
Breuk van de pneumatische verbindingspijp door
draaiwerking.
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de transparante kap niet
tegenhouden aan de aandrijving van het procesventiel maar
aan het basishuis.

LET OP!
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen van
vuil en vocht.
▶ Om weer aan de beschermingsgraad IP65/IP67 te
voldoen moet de transparante kap tot de aanslag worden
ingeschroefd.

Top-LEDs

9.4
Statusled (geel)
LED-stuurventiel (geel)

I/U-configuratie

AS-Interface
AS-Interface
31 Slaves
62 Slaves
B hex (1 uitgang, 2 ingangen)

basishuis

ID-code

F hex

A hex

Uitgebreide ID-code 1

F hex

7 hex

Uitgebreide ID-code 2

F hex

E hex

Profiel

S-B.F.F

S-B.A.E

Afbeelding 17: Displayelementen 24 V DC

LED

Kleur

indicatie

Top-LEDs4)

branden groen
branden geel
brandt geel

onderste eindpositie
bovenste eindpositie
Stuurventiel wordt
aangestuurd
Teach-functie actief
Puckbord niet aanwezig

LED-stuurventiel
Statusled
Tab. 3:

knippert geel
flikkert geel

Programmeringsgegevens
AS-interface

Tab. 4:

Programmeergegevens

Displayelementen 24 V DC

4) K
 leurinstelling af fabriek. Kan via jumper ingesteld worden (zie „Afbeelding 14: Aansluiting met kabelschroefverbinding“).

Nederlands
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9.5

Elektrische installatie van de
AS-interface

9.5.1 Elektrische aansluiting met ronde
connector M12 x 1, 4-polig
Stekkeraanzichten
De weergaven laten telkens het beeld van voren op de pennen zien,
de soldeeraansluitingen liggen erachter.
Pin 4:
NC

Pin 1:
Bus +

Pin 2:
GND

Afbeelding 19: Busaansluiting met externe voedingsspanning (optie)

20

Pinbezetting

1

Bus +

2

NC of GND (optie)

3

Bus −
NC of 24 V +
(optioneel)

Busleiding AS-interface +
niet bezet of met externe voedingsspanning – (optioneel)
Busleiding AS-interface −
niet bezet of met externe voedingsspanning + (optioneel)

Pinbezetting van de ronde connector AS-interface

→ Stuurkop volgens de tabel aansluiten.
Met behulp van de Teach-functie kunnen de eindposities van het
ventiel nu automatisch worden vastgesteld en ingelezen (beschrijving van de Teach-functie zie hoofdstuk „10 Teach-functie“).

Afbeelding 18: Busaansluiting zonder externe voedingsspanning

Pin 1:
Bus +

Omschrijving

Tab. 5:

Pin 2:
NC

Pin 3:
Bus −

Pin

4

Pin 3:
Bus −

Pin 4:
24 V +

Busaansluiting zonder/met externe voedingsspanning

Nederlands

Bij de busvariant AS-interface kan de Teach-functie ook
via het busprotocol worden gestart.
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9.5.2 Aansluiting met meerpolige kabel en
platte kabelklem
Als alternatief voor de uitvoering busaansluiting met 4-polige ronde
stekker is er de stuurkop met meerpolige kabel (M12 ronde stekker)
en platte kabelklem. Het aansluitschema van de ronde stekker komt
overeen met dat van de busaansluiting M12 ronde stekker, 4-polig,
en de ronde stekker kan eenvoudig met de platte kabelklem (zie
„Afbeelding 20“) worden verbonden.

Schroeven

Werkwijze:
→ Platte kabelklem openen
(schroeven losdraaien en deksel optillen).
→ Platte kabel er goed in leggen.
→ Platte kabelklem weer sluiten.
→ Schroeven vastdraaien
Zelftappende schroeven door kort terugdraaien (ca. 3/4
omwentelingen naar links) op het bestaande boorgat plaatsen
en indraaien.
Met behulp van de Teach-functie kunnen de eindposities van het
ventiel nu automatisch worden vastgesteld en ingelezen (beschrijving van de Teach-functie zie hoofdstuk „10 Teach-functie“).
Bij de busvariant AS-interface kan de Teach-functie ook
via het busprotocol worden gestart.

M12-connectoruitgang
Afbeelding 20: Stuurkop 8691 met meerpolige kabel en platte kabelklem

Hantering van de platte kabelklem
Aan de meerpolige kabel bevindt zich een platte kabelklem voor
de platte kabel van de AS-interface. Deze kabelklem is voorzien
van een M12-connectoruitgang. De platte kabelklem regelt het
contact van de platte kabel van de AS-interface in de vorm van
doordringingstechniek, waardoor een installatie door middel van
"inklikken" van de platte kabel van de AS-interface zonder knippen
en strippen mogelijk is.

Nederlands
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9.6

Displayelementen AS-interface

LET OP!
Breuk van de pneumatische verbindingspijp door
draaiwerking.
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de transparante kap niet
tegenhouden aan de aandrijving van het procesventiel maar
aan het basishuis.
Statusled geel
Top-LEDs
Stuurventiel-LED geel
Bus-LED groen
Bus-LED rood

Bus-LED Bus-LED
indicatie
(groen) (rood)
uit
uit
POWER OFF
geen dataverkeer (verstreken Watchdog bij
uit
aan
een slave-adres ongelijk aan 0)
aan
uit
OK
knippert aan
Slave-adres gelijk aan 0
Overbelasting van de sensorvoeding of
uit
knippert
externe reset
knippert knippert Fout in Teach-functie (randfout)
Tab. 6:

Jumper:
Kleurentoewijzing van de
Top-LEDs
basishuis

Displayelement busstatus

LED

Kleur

indicatie

Statusled

knippert geel
flikkert geel
branden groen
branden geel
knippert rood afwisselend met groen of
geel

Teach-functie actief
Puck niet aanwezig
onderste eindpositie
bovenste eindpositie

Top-LEDs5)

Afbeelding 21: Displayelementen AS-interface

LED-stuurventiel

LET OP!
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen
van vuil en vocht.
▶ Om weer aan de beschermingsgraad IP65/IP67 te
voldoen moet de transparante kap tot de aanslag worden
ingeschroefd.
22
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Tab. 7:

brandt geel

geen dataverkeer of
fout in de Teach-functie
Stuurventiel wordt
aangestuurd

Displayelementen AS-interface

5) K
 leurinstelling af fabriek. Kan via jumper ingesteld worden
(„Afbeelding 21“).
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TEACH-FUNCTIE

Transparante kap

Met behulp van de Teach-functie kunnen de eindposities van het
ventiel automatisch worden vastgesteld en ingelezen.

Huismantel

Bij de busvariant AS-interface kan de Teach-functie ook
via het busprotocol worden gestart.

10.1

basishuis
Aandrijving

Starten van de Teach-functie
Vereiste voorwaarden:
Voordat u de Teach-functie kunt activeren, moet
• de stuurkop op de aandrijving zijn gemonteerd,
• de voedingsspanning zijn aangesloten,
• de persluchtvoorziening zijn aangesloten
• bij de AS-interface: Stuurventiel OFF (D0 = 0)

Afbeelding 22: Stuurkop openen

LET OP!
Breuk van de pneumatische verbindingspijp door
draaiwerking.
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de transparante kap niet
tegenhouden aan de aandrijving van het procesventiel maar
aan het basishuis.
→ Transparante kap linksom losschroeven.
→ Knop voor bediening van de Teach-functie ca. 5 s ingedrukt
houden.
→ Alleen voor stuurkoppen zonder stuurventiel:
Als de gele stuurventiel-LED brandt, beweegt u de aandrijving
naar de bovenste eindpositie.
Als de gele stuurventiel-LED weer dooft, beweegt u de aandrijving naar de onderste eindpositie.

Nederlands
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LET OP!
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen
van vuil en vocht.
▶ Om weer aan de beschermingsgraad IP65/IP67 te voldoen
moet de transparante kap tot de aanslag worden ingeschroefd.

VEILIGHEIDSEINDPOSITIES
Soort
aandrijving

→ Huis sluiten (schroefgereedschap: 6740776)).
up

Stuurventiel-LED (geel)

down

Statusled: knippert geel bij
werkende Teach-functie
Knop voor bediening van de
Teach-functie (ca. 5 s ingedrukt houden)

up
down

Omschrijving

Veiligheidseindposities na
uitval van de hulpenergie
elektrisch

Pneumatisch

Enkelwerkend
Stuurfunctie
A

down

down

Enkelwerkend
Stuurfunctie
B

up

up

Dubbelwerkend
Stuurfunctie I

down

niet gedefinieerd

Afbeelding 23: Teach-functie

Chronologische beschrijving van de Teach-functie
• onderste eindpositie wordt intern ingelezen
• Stuurventiel wordt ingeschakeld
Aandrijving beweegt naar
de bovenste eindpositie
• bovenste eindpositie wordt intern ingelezen
• Stuurventiel wordt uitgeschakeld
Aandrijving beweegt terug
naar de onderste eindpositie.
Belangrijk: Bij een geactiveerde Teach-functie is aansturing
van de aandrijving door middel van de AS-interface niet
mogelijk.
6) Schroefgereedschap is te verkrijgen via uw Bürkert-verkoopafdeling.
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Tab. 8:

Veiligheidseindposities
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ACCESSOIRES
Omschrijving

Bestelnr.

Aansluitkabel M12 x 1, 8-polig

919061

Schroefgereedschap
USB-adapter voor aansluiting van een pc in
combinatie met een verlengsnoer

674077

Tab. 9:

Accessoires

12.1

USB-interface

227093

Voor de pc is een USB-interface vereist voor de communicatie
met de apparaten, en een adapter met interfacestuurprogramma
(zie „Tab. 9: Accessoires“). De gegevensoverdracht vindt plaats
volgens HART-specificatie.

TRANSPORT, OPSLAG, VERPAKKING

LET OP!
Transportschade.
Onvoldoende beschermde apparaten kunnen door het
transport worden beschadigd.
▶ Apparaat tegen vocht en vuil beschermd in een schokvrije
verpakking transporteren.
▶ Het over- resp. onderschrijden van de toegestane opslagtemperatuur vermijden.
▶ Elektrische interfaces van de spoel en de pneumatische
aansluitingen met beschermdoppen tegen beschadigingen
beschermen.
Verkeerde opslag kan schade aan het apparaat veroorzaken.
▶ Apparaat droog en stofvrij opslaan.
▶ Opslagtemperatuur -20…+65 °C.
Milieuschade door apparaatdelen die door media zijn
gecontamineerd.
▶ Apparaat en verpakking milieuvriendelijke verwijderen.
▶ Volg de geldende afvalverwijderings- en milieuvoorschriften op.

Nederlands
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