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Käyttöohje

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.
merkkinä tuloksesta.

1.2

Käsitteiden määritykset

Tässä ohjeessa käytetty käsite ”laite” koskee kompaktia asennoitinta/prosessisäädintä, tyyppi 8692/8693
REV.2.
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Tarkoitettu käyttö

2

TARKOITETTU KÄYTTÖ

Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti. Määräystenvastaisesta käytöstä voi aiheutua vaaroja
henkilöille, ympäristössä oleville laitteistoille ja ympäristölle.
Laite on suunniteltu asennettavaksi prosessiventtiilien pneumaattisiin käyttölaitteisiin aineiden ohjausta
varten.
▶ Räjähdysvaarallisella alueella tyyppiä 8692 ja 8693 saa käyttää vain erillisen Ex-arvokilven määrittelyn
mukaisesti. Käyttöä varten on huomioitava laitteen mukana tuleva ATEX-ohje, jossa on Ex-aluetta koskevia turvaohjeita.
▶ Laitteita, joissa ei ole erillistä Ex-arvokilpeä, ei saa käyttää räjähdysvaarallisella alueella.
▶ Älä altista laitetta suoralle auringonsäteilylle.
▶ Älä käytä käyttöjännitteenä mitään sykkivää tasajännitettä (tasasuunnattua vaihtojännitettä ilman
tasoitusta).
▶ Käyttöä varten on huomioitava sopimusasiakirjoissa ja käyttöohjeessa määritellyt sallitut tiedot, toimintaolosuhteet ja käyttöolosuhteet, jotka on kuvattu tämän ohjeen luvussa ”10 Tekniset tiedot” ja kulloinkin
pneumaattisesti käytettävän venttiilin ohjeessa.
▶ Laitetta saa käyttää ainoastaan yhdessä Bürkertin suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja
vieraskomponenttien kanssa.
▶ Koska laitteen mahdollisia käyttötarkoituksia ja sovellustarkoituksia on lukemattomia, on tarkastettava,
ja tarvittaessa testattava, että laite soveltuu konkreettiseen käyttötarkoitukseen.
▶ Edellytykset turvalliselle ja moitteettomalle toiminnalle ovat asianmukainen kuljetus, asianmukainen
varastointi ja liitäntä sekä huolellinen käyttö ja kunnossapito.
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Perustavia turvaohjeita

3

PERUSTAVIA TURVAOHJEITA

Nämä turvaohjeet eivät ota huomioon asennuksessa, käytössä ja huollossa esiintyviä sattumia ja
tapahtumia.
Käyttäjäyritys on vastuussa siitä, että paikallisia turvamääräyksiä, myös henkilöstön suhteen, noudatetaan.
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ 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:
▶ Käytä laitetta vain moitteettomassa tilassa ja käyttöohjetta noudattaen.
▶ Estä sen tahaton käyttäminen.
▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa asennus- ja kunnossapitotöitä.
▶ Huolehdi prosessin valvotusta uudelleenkäynnistyksestä sähkösyötön keskeytyksen jälkeen.
▶ Noudata tekniikan yleisiä sääntöjä.
Huomaa suojaksi laitteen aineellisia vahinkoja vastaan seuraavaa:
▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen (läpinäkyvän kuvun kanssa), älä pidä vastaan käyttölaitteesta vaan tyypin 8692, 8693 liitäntäkotelosta.
▶ Ohjausilmaliitäntään ei saa syöttää mitään syövyttäviä tai palavia aineita tai minkäänlaisia nesteitä.
▶ Älä suorita laitteelle mitään sisäisiä tai ulkoisia muutoksia tai kuormita sitä mekaanisesti.

HUOMAUTUS
Sähköstaattisesti vaarannetut rakenne-elementit/kokoonpanot.
Laite sisältää elektronisia rakenne-elementtejä, jotka reagoivat herkästi sähköstaattisiin purkauksiin.
Kosketus sähköstaattisesti latautuneisiin henkilöihin tai esineisiin vaarantaa nämä rakenne-elementit.
Kosketus sähköstaattisesti latautuneisiin henkilöihin tai esineisiin vaarantaa nämä rakenne-elementit.
Pahimmasta tapauksessa ne tuhoutuvat välittömästi tai häiriintyvät käyttöönoton jälkeen.
• Huomioi standardin DIN EN 61340-5-1 vaatimukset, jotta äkillisen sähköstaattisen purkauksen aiheuttaman vaurion mahdollisuus minimoitaisiin tai vältettäisiin.
• Älä koske elektronisiin rakenne-elementteihin, jos käyttöjännite on liitettynä.
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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 lyhytoppaan (pikaoppaan) viimeisiltä sivuilta.
Lisäksi Internetistä osoitteesta: http://www.burkert.com

4.2

Takuu

Takuun edellytyksenä on laitteen määräystenmukainen käyttö määritellyt käyttöolosuhteet huomioiden.

4.3

Masterkoodi

Laitteen käyttö voidaan lukita vapaasti valittavan käyttäjäkoodin avulla. Siitä riippumattomasti on olemassa
masterkoodi, jota ei voi muuttaa ja jonka avulla voidaan laitteella suorittaa kaikki käyttötoimet.
Tämä 4-numeroinen masterkoodi löytyy jokaisen laitteen mukana tulevan painetun lyhytoppaan viimeiseltä
sivulta.
Leikkaa tarvittaessa koodi irti ja säilytä sitä erikseen poissa tämän käyttöohjeen lähettyviltä.

4.4

Tietoja Internetissä

Tyypin 8692 ja 8693 käyttöohjeet ja tietolehdet löytyvät Internetistä osoitteesta: www.buerkert.com

13

suomi


Tuotekuvaus

5

TUOTEKUVAUS

5.1

Yleinen kuvaus

Tyypin 8692 asennoitin ja tyypin 8693 prosessisäädin on digitaalinen, sähköpneumaattinen asennoitin
pneumaattisesti käytettäville asetusventtiileille, joissa on yksi- tai kaksitoimiset käyttölaitteet. Laite käsittää
päätoimintaryhmät
				- liikeanturi
- sähköpneumaattinen säätöjärjestelmä
- mikroprosessorielektroniikka
Liikeanturi mittaa asetusventtiilin ajankohtaiset asemat.
Mikroprosessorielektroniikka vertaa ajankohtaista asemaa (tosiarvo) ohjaussignaalitulon kautta annettuun
tavoiteasemaan ja johtaa tuloksen asennoittimelle.
Jos säätöero on olemassa, sähköpneumaattinen säätöjärjestelmä suorittaa tosiaseman vastaavan korjauksen.

5.2

Ominaisuudet

• Tyypit
- asennoitin, tyyppi 8692
- prosessisäädin integroidulla asennoittimella, tyyppi 8693
Tyypit 8692 ja 8693 on kumpikin olemassa sekä yksitoimisille että kaksitoimisille käyttölaitteille.
• Liikeanturi
kosketukseton ja siten kulumaton liikeanturi.
• Mikroprosessoriohjattu elektroniikka
signaalityöstöön, säätelyyn ja venttiiliohjaukseen.
• Käyttömoduuli
Laitteen käyttö tapahtuu neljällä painikkeella. 128 x 64 pistematriisi -grafiikkanäyttö mahdollistaa tavoitearvon tai todellisen arvon sekä konfiguraation ja parametroinnin näytön valikkotoimintojen avulla.
• Säätöjärjestelmä
Pienelle teholliselle ilmavirtaukselle:
Suoravaikutteisen tyypin nimellishalkaisija on DN 0,6.
Säätöjärjestelmä koostuu yksitoimisilla käyttölaitteilla kahdesta magneettiventtiilistä, kaksitoimisilla käyttölaitteilla neljästä magneettiventtiilistä. Yksitoimisilla käyttölaitteilla yksi venttiili huolehtii tuuletuksesta
ja toinen pneumaattisen käyttölaitteen ilmanpoistosta. Kaksitoimiset käyttölaitteet sisältävät kukin kaksi
venttiiliä tuuletusta ja ilmanpoistoa varten.
	Suurelle teholliselle ilmavirtaukselle:
Suuremmille pneumaattisille käyttölaitteille on valittavissa nimellishalkaisija DN 2,5 (vain yksitoimisena).
Magneettiventtiilit on varustettu kalvovahvistimilla maksimivirtauksen suurentamista ja siten dynamiikan
parantamista varten.
• Takaisinkytkentä (lisävaruste)
Palaute tapahtuu joko digitaalilähtöjen tai yhden lähdön kautta (4...20 mA / 0...10 V).
Venttiilin ylemmän tai alemman asennon saavuttaminen voidaan ilmoittaa digitaalilähtöjen kautta esim.
PLC:lle.
• Pneumaattiset liitännät
1/4” -liitännät erilaisilla kierremuodoilla (G, NPT) tai letkupistoliitäntä.
• Sähköiset rajapinnat
Pyöröpistoliitin tai ruuvattava kaapeliliitin.
14
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Tuotekuvaus

• Kotelo
Tyypin 8692, 8693 kotelo suojataan paineenrajoitusventtiilillä esim. vuotojen seurauksena syntyvää liian
korkeaa sisäpainetta vastaan.

5.3

Yhdistelmät venttiilityyppeineen ja
asennusversioineen

Asennoitin tyyppi 8692 ja prosessisäädin tyyppi 8693 voidaan asentaa erilaisille Bürkert-valikoiman
prosessiventtiileille.
Soveltuvia ovat vinoistukkaventtiili, suoraistukkaiset säätöventtiilit, kalvo- tai palloventtiilit
(katso luku ”5.3.1 Kiinnitysmahdollisuuksien yleiskuva / venttiilityyppien ominaisuudet” sivulla 16) .
• Yksitoimisilla käyttölaitteilla tuuletetaan ja ilmataan vain yksi kammio käyttölaitteessa. Syntyvä paine toimii
jousta vastaan. Mäntä liikkuu niin kauan, kunnes painevoiman ja jousivoiman välille syntyy voimatasapaino.
• Kaksitoimisilla käyttölaitteilla kammiot paineistetaan männän molemmilla puolilla. Tällöin yhden kammion
tuuletuksessa poistetaan ilma toisesta kammiosta ja päin vastoin.
Venttiiliasennukseen on olemassa kaksi erilaista toimintatapaa.
Kohdassa Kuva 1 on esitetty esimerkinomaisesti kaksi yhdistelmämahdollisuutta, jotka ovat esimerkinomaisia
venttiiliasennukselle. Luvussa ”11 Asennus” selitetään molemmat toimintatavat näiden esimerkkien perusteella.

Asennoitin tyyppi 8692
tai
prosessisäädin tyyppi 8693

(pneumaattinen)
käyttölaite
Venttiili
esimerkinomaisesti
tyypeille 26xx,
27xx

Kuva 1:

Venttiili
esimerkinomaisesti
tyypeille 2103,
2300, 2301

Venttiilirunko

Kiinnitysversiot. Venttiilityypit erilaisilla asennustavoilla
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Tuotekuvaus

5.3.1

Tyypit

Kiinnitysmahdollisuuksien yleiskuva / venttiilityyppien
ominaisuudet
Vino-/suoraistukka- Kalvoventtiilit
venttiilit

Palloventtiilit

Läppäventtiilit

• 2702

• 2730

• 2652

• 2672

• 2712

• 2103

• 2655

• 2675

• 2300

• 2731

• 2658

• 2301
Ominaisuudet • virtaus istukan alla • aine on erotettu
hermeettisesti
• painesysäyksetön
käyttölaitteesta ja
• aineen suora
ympäristöstä
virtausreitti
• kotelo suunniteltu
• itsesäätyvä tiivisilman kuollutta tilatysholkki takaa
vuutta ja itsestään
erittäin hyvän
tyhjentyväksi
tiiviyden
• vapaa virtaussuunta
ja pyörteetön
virtaus
• voidaan steriloida
höyryllä
• CIP-yhteensopiva
• painesysäyksetön

Tyypilliset
aineet

• voidaan puhdistaa
putkipossulla

• sietää
epäpuhtauksia

• erittäin pieni
kuollut tilavuus

• vähemmän painehäviötä muihin
venttiilityyppeihin
verrattuna

• sietää
epäpuhtauksia
• vähemmän painehäviötä muihin
venttiilityyppeihin
verrattuna

• edullinen
• pieni
rakennustilavuus

• istukka ja tiiviste
vaihdettavissa
3-osaisella palloventtiilillä asennetussa tilassa

• käyttölaite ja kalvo
voidaan irrottaa,
kun kotelo on
asennettuna

Huomautus
käytettävissä vain
prosessisäätimenä

• vesi, höyry ja
kaasut

• neutraalit kaasut ja
nesteet

• neutraalit kaasut ja • neutraalit kaasut ja
nesteet
nesteet

• alkoholit, öljyt,
polttoaineet,
hydraulinesteet

• likaiset, hankaavat
ja syövyttävät
aineet

• puhdas vesi

• suolaliuokset,
emäkset
(orgaaniset)

• korkeamman viskositeetin omaavat
aineet

• lievästi syövyttävät
aineet

• lievästi syövyttävät
aineet

• liuotinaineet
Taulukko 1:

Kiinnitysmahdollisuuksien yleiskuva / venttiilityyppien ominaisuudet

Jokaiselle venttiilityypille on saatavana erilaisia käyttölaitteiden kokoja ja venttiilien nimellishalkaisijoita.
Tarkat tiedot löytyvät vastaavista tietolehdistä. Tuotevalikoimaa laajennetaan jatkuvasti.
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Tuotekuvaus

5.4

Versiot

5.4.1

Tyyppi 8692, asennoitin

Käyttölaitteen asentoa säädellään tavoiteasemaa vastaavasti. Tavoiteasema annetaan ulkoisella ohjaussignaalilla (tai kenttäväylän kautta).
Tyypin 8692 asennoittimen käyttöä varten olemassa on 128 x 64 pistematriisi-grafiikkanäyttö ja painikekenttä,
jossa on neljä painiketta.

5.4.2

Tyyppi 8693, prosessisäädin

Tyyppiin 8693 on lisäksi asennettu PID-säädin, jonka avulla itse asentosäätelyn lisäksi voidaan suorittaa myös
prosessisäätely (esim. taso, paine, virtausmäärä, lämpötila) kaskadisäätelyn tavoin.
Tyypin 8693 prosessisäätimen käyttöä varten olemassa on 128 x 64 pistematriisi -grafiikkanäyttö ja painikekenttä, jossa on neljä painiketta.
Prosessisäädin on liitetty säätöpiiriin. Prosessin tavoitearvosta ja prosessin tosiarvosta lasketaan säätöparametrin (PID-säädin) avulla venttiili tavoiteasema. Prosessin tavoitearvo voidaan antaa ulkoisella signaalilla.
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Rakenne ja toiminto

6

RAKENNE JA TOIMINTO

Tyypin 8692 asennoitin ja tyypin 8693 prosessisäädin koostuu mikroprosessoriohjatusta elektroniikasta, liikeanturista ja säätöjärjestelmästä.
Laite on toteutettu kolmijohdintekniikalla. Käyttö tapahtuu neljällä painikkeella ja 128 x 64 pistematriisi
-grafiikkanäytöllä.
Yksi- tai kaksitoimisten käyttölaitteiden pneumaattinen säätöjärjestelmä koostuu kahdesta tai neljästä
magneettiventtiilistä.

6.1

Esitys
Läpinäkyvä kupu

Kotelovaippa

Paineenrajoitusventtiili
(suojaksi liian korkealta
sisäpaineelta virheen sattuessa)

Sähköinen liitäntäkotelo

Poistoilmaliitäntä

(liitäntäversio pyöröpistoliittimellä)

(merkintä: 3)

Ohjausilmaliitäntä
(merkintä: 1)

Käyttömoduuli näytöllä ja painikkeilla
(näkymä ilman läpinäkyvää kupua)

ylimääräinen poistoilmaliitäntä
(merkintä: 3.1)
vain tyypillä 23xx ja 2103 esiohjatulla säätöjärjestelmällä korkealle
teholliselle ilmavirtaukselle alk.
käyttölaitteen koosta ø 125/130

Tuloilman suodatin

18
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Rakenne ja toiminto

6.2

Toimintakaavio

6.2.1

Esimerkinomainen esitys yksitoimisella käyttölaitteella

Mustat linja kohdassa Kuva 3 kuvaavat asennoitinpiirin toimintaa tyypissä 8692.
Harmaa kuva näyttää superponoidun prosessisäätöpiirin täydentävän toiminnon tyypissä 8693.
Prosessin todellinen arvo
Prosessin
tavoitearvo

Prosessisäädin

ulkoinen
asetuksen
tavoitearvo

Tavoiteasema
Asennoitin

Tosiasema

Tyyppi
8692, 8693

Säätöjärjestelmä

1

Säätöjärjestelmä
1: Tuuletusventtiili
2: Ilmanpoistoventtiili

Liikeanturi

Painesyöttö
2

Poistoilma

Pneumaattinen
käyttö
(yksitoiminen)

Venttiili
(säätöelin)
Anturi

Prosessin todellinen arvo
(virtausmäärä, paine, taso, lämpötila jne.)
Kuva 3:

Toimintakaavio
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Asennoitin tyyppi 8692

7

ASENNOITIN TYYPPI 8692

Liikeanturin avulla mitataan pneumaattisen käyttölaitteen ajankohtainen asema (POS). Asennoitin vertaa tätä
asennon tosiarvoa ohjaussignaalina annettuun tavoitearvoon (CMD). Jos havaitaan säätöero (Xd1), säätösuureeksi annetaan säätöjärjestelmälle pulssileveysmoduloitu jännitesignaali. Yksitoimisissa käyttölaitteissa
ohjataan positiivisella säätöerolla tuuletusventtiiliä lähdön B1 avulla. Kun säätöero on negatiivinen, ohjataan
lähdön E1 avulla ilmanpoistoventtiiliä. Näin muutetaan käyttölaitteen asemaa, kunnes säätöero on 0. Z1 esittää
häiriösuuretta.

Z1

CMD
+
Asetuksen
tavoitearvo

B1

Xd1

PK

E1

Asennoitin

Säätöjärjestelmä TasaissäätöMagneettiventtiilit venttiili

POS

Asennonsäätöpiiri

Kuva 4:

Asennonsäätöpiiri tyypissä 8692
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Liikeanturi

Venttiiliaukko

SPLTRNG

DIR.CMD

CHARACT

CUTOFF

X.TIME

CMD

DBND

X.CONTROL

INPUT

TEMP

CMD

POS

Asentosäätelyn kaavioesitys

INP

X.LIMIT

Kuva 5:

0...5 V

DIR.ACT

Asentosäätelyn kaavioesitys

0...10 V

POS

7.1

0...20 mA

4...20 mA



Asennoitin tyyppi 8692
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Asennoitin tyyppi 8692

7.2

Asennoittimen ohjelmisto

Konfiguroitava lisätoiminto

Vaikutus

Korjauslinja toimintakäyrän sovittamiseen

Kytkentävasteen valinta tulosignaalin ja iskun (korjauskäyrä) välillä.

CHARACT
Tiivis sulkutoiminto

Venttiili sulkee säätöalueen ulkopuolella tiiviisti.
Ilmoittaa arvon (%), josta lähtien käyttölaite ilmataan
(0 %:ssa) tai tuuletetaan (100 %:ssa) täysin.

CUTOFF
Säätimen tavoitearvon ohjaussuunta

Ohjaussuunta tulosignaalin ja tavoiteaseman välillä.

DIR.CMD
Säätökäytön ohjaussuunta

Ohjaussuunnan asetus käyttölaitteen tuuletustilan ja
tosiaseman välillä.

DIR.ACT
Signaalialueen jako

Ohjaussignaalialueen jako kahdelle tai useammalle
asennoittimelle.

SPLTRNG
Iskurajoitin

Mekaaninen venttiilimäntäliike vain määritellyn
iskualueen sisällä.

X.LIMIT
Säätönopeuden rajoitus

Avausajan ja sulkuajan syöttö koko iskulle.

X.TIME
Epäherkkyysalue

Asennoitin laukeaa vasta määriteltävästä säätöerosta
lähtien.

X.CONTROL
Koodisuoja

Asetusten koodisuoja.

SECURITY
Turva-asema

Turva-aseman määritelmä.

SAFEPOS
Signaalitason virhetunnistus

Tulosignaalien tarkastus johtokatkoksen varalta.

SIG.ERROR

Varoituksen tulostus näyttöön ja turva-asemaan ajo
(mikäli valittu).

Digitaalitulo

Vaihto AUTOMATIIKKA / KÄSIN tai
turva-asemaan ajo.

BINARY. IN
Analoginen takaisinkytkentä (lisävaruste)

Takaisinkytkennän tavoitearvo tai todellinen arvo.

OUTPUT
2 digitaalilähtöä (lisävaruste)

Kahden valittavan digitaaliarvon tulostus.

OUTPUT
Käyttäjäkalibrointi

Signaalitulon tehdaskalibroinnin muutos.

CAL.USER
Tehdasasetus

Palautus tehdasasetuksiin.

SET.FACTORY
SERVICE.BUES

büS-huoltoliitännän konfigurointi

Näytön asetus

Prosessitason näytön sovittaminen.

EXTRAS
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Asennoitin tyyppi 8692

Konfiguroitava lisätoiminto

Vaikutus

SERVICE

Vain tehtaan sisäiseen käyttöön.

Simulaatio-ohjelmisto

Laitetoimintojen simulointiin.

SIMULATION
DIAGNOSE (lisävaruste)
Taulukko 2:

Prosessien valvonta.

Asennoittimen ohjelmisto. Konfiguroitavat lisätoiminnot

Hierarkkinen käyttökonsepti helppoon käyttöön seuraavilla käyttötasoilla
Prosessitaso

Prosessitasolla kytketään käyttötilojen AUTOMATIIKKA ja KÄSIN välillä.

Asetustaso

Asetustasolla määritellään käyttöönotossa tietyt
perustoiminnot ja konfiguroidaan tarvittaessa
lisätoiminnot.

Taulukko 3:

Asennoittimen ohjelmisto. Hierarkkinen käyttökonsepti
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Prosessisäädin tyyppi 8693

8

PROSESSISÄÄDIN TYYPPI 8693

Prosessisäätimellä tyyppi 8693 luvussa ”7 Asennoitin tyyppi 8692” mainitusta asentosäätelystä tulee alemman
tason apusäätöpiiri, muodostuu kaskadisäätely. Prosessisäätimellä tyypin 8693 pääsäätöpiirissä on PID-toiminto.
Tavoitearvoksi annetaan prosessin tavoitearvo (SP) ja sitä verrataan säädeltävän prosessisuureen todelliseen
arvoon (PV).
Liikeanturin avulla mitataan pneumaattisen käyttölaitteen ajankohtainen asema (POS). Asennoitin vertaa tätä
asennon tosiarvoa prosessisäätimeltä annettuun tavoitearvoon (CMD).
Jos on olemassa säätöero (Xd1), säätösuureeksi annetaan säätöjärjestelmälle pulssileveysmoduloitu
jännitesignaali.
Yksitoimisissa käyttölaitteissa ohjataan positiivisella säätöerolla tuuletusventtiiliä lähdön B1 avulla. Jos säätöero on negatiivinen, ohjataan lähdön E1 avulla ilmanpoistoventtiiliä. Näin muutetaan käyttölaitteen asemaa,
kunnes säätöero on 0. Z2 esittää häiriösuuretta.

Z1
B1

Xd1

CMD
+

PK

E1

-

Venttiiliaukko

Asennoitin Säätöjärjestelmä TasaissääMagneettiventtiilit töventtiili
POS

Asennonsäätöpiiri

Liikeanturi

Z2
SP
+
Prosessin
tavoitearvo

VenttiiliCMD Asennon- aukko
säätöpiiri

Xd2
Prosessisäädin

Prosessi

PV
Lähetin
Kuva 6:

Prosessisuure

Prosessisäätimen signaalivirtakaavio
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P.CONTROL
PARAMETER
SETUP

CHARACT

suomi
SP

+

-

PV

SP SCALE
SP

0...5 V

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

FILTER

X.TIME

CUTOFF

PV SCALE
PV

DIR.CMD

CMD

Q

DBDx

X.CONTROL

TEMP

SP

PV

CMD

Prosessinsäädön kaavioesitys

+

POS

Kuva 7:

-

Prosessinsäädön kaavioesitys

X.LIMIT

8.1

DIR.ACT

POS



Prosessisäädin tyyppi 8693
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Prosessisäädin tyyppi 8693

8.2

Prosessisäädinohjelmisto

Konfiguroitava lisätoiminto

Vaikutus

Korjauslinja toimintakäyrän sovittamiseen

Kytkentävasteen valinta tulosignaalin ja iskun (korjauskäyrä) välillä.

CHARACT
Tiivis sulkutoiminto

Venttiili sulkee säätöalueen ulkopuolella tiiviisti.
Ilmoittaa arvon (%), josta lähtien käyttölaite ilmataan
(0 %:ssa) tai tuuletetaan (100 %:ssa) täysin.

CUTOFF
Säätimen tavoitearvon ohjaussuunta

Ohjaussuunta tulosignaalin ja tavoiteaseman välillä.

DIR.CMD
Säätökäytön ohjaussuunta

Ohjaussuunnan asetus käyttölaitteen tuuletustilan ja
tosiaseman välillä.

DIR.ACT
Signaalialueen jako

Ohjaussignaalialueen jako kahdelle tai useammalle
asennoittimelle.

SPLTRNG
Iskurajoitin

Mekaaninen venttiilimäntäliike vain määritellyn
iskualueen sisällä.

X.LIMIT
Säätönopeuden rajoitus

Avausajan ja sulkuajan syöttö koko iskulle.

X.TIME
Epäherkkyysalue

Asennoitin laukeaa vasta määriteltävästä säätöerosta
lähtien.

X.CONTROL
Koodisuoja

Asetusten koodisuoja.

SECURITY
Turva-asema

Turva-aseman määritelmä.

SAFEPOS
Signaalitason virhetunnistus

Tulosignaalien tarkastus johtokatkoksen varalta.

SIG.ERROR

Varoituksen tulostus näyttöön ja turva-asemaan ajo
(mikäli valittu).

Digitaalitulo

Vaihto AUTOMATIIKKA / KÄSIN tai
turva-asemaan ajo.

BINARY. IN
Analoginen takaisinkytkentä (lisävaruste)

Takaisinkytkennän tavoitearvo tai todellinen arvo.

OUTPUT
2 digitaalilähtöä (lisävaruste)

Kahden valittavan digitaaliarvon tulostus.

OUTPUT
Käyttäjäkalibrointi

Signaalitulon tehdaskalibroinnin muutos.

CAL.USER
Tehdasasetus

Palautus tehdasasetuksiin.

SET.FACTORY

26

SERVICE.BUES

büS-huoltoliitännän konfigurointi.

Näytön asetus

Prosessitason näytön sovittaminen.

EXTRAS
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Prosessisäädin tyyppi 8693

Konfiguroitava lisätoiminto

Vaikutus

SERVICE

Vain tehtaan sisäiseen käyttöön.

Simulaatio-ohjelmisto

Laitetoimintojen simulointiin.

SIMULATION
DIAGNOSE (lisävaruste)
Taulukko 4:

Prosessien valvonta.

Asennoittimen ohjelmisto. Konfiguroitavat lisätoiminnot

Prosessisäätimen toiminnot ja asetusmahdollisuudet
Prosessisäädin

PID-prosessisäädin on aktivoitu.

P.CONTROL
Säädettävät parametrit

Prosessisäätimen parametrointi

P.CONTROL – PARAMETER

Vahvistuskerroin, integrointiaika, derivointiaika ja
käyttöpiste.

Skaalattavat tulot

Prosessisäätimen konfiguraatio

P.CONTROL – SETUP

- Anturitulon valinta
-P
 rosessin todellisen arvon ja prosessin tavoitearvon
skaalaus
- Tavoite-esiarvojen valinta.

Automaattinen anturin tunnistus tai manuaalinen
anturin asetus
P.CONTROL – SETUP – PV INPUT
Tavoite-esiarvojen valinta
P.CONTROL – SETUP – SP INPUT
Prosessin ominaiskäyrien linearisointi
P.Q‘LIN
Prosessisäätimen optimointi
P.TUNE
Taulukko 5:

Anturityypit Pt 100 ja 4...20 mA tunnistetaan automaattisesti tai ne voidaan asettaa käyttövalikon avulla
manuaalisesti.
Tavoite-esiarvot joko ohjaussignaalitulon tai painikkeiden avulla.
Toiminto prosessin ominaiskäyrien automaattiseen
linearisointiin.
Toiminto prosessisäädinparametrien automaattiseen
optimointiin.

Prosessisäädinohjelmisto. Prosessisäätimen toiminnot ja asetusmahdollisuudet

Hierarkkinen käyttökonsepti helppoon käyttöön seuraavilla käyttötasoilla
Prosessitaso

Prosessitasolla kytketään käyttötilojen AUTOMATIIKKA ja KÄSIN välillä.

Asetustaso

Asetustasolla määritellään käyttöönotossa tietyt
perustoiminnot ja konfiguroidaan tarvittaessa
lisätoiminnot.

Taulukko 6:

Prosessisäädinohjelmisto. Hierarkkinen käyttökonsepti
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Liitännät

LIITÄNNÄT
Tulot asennon tai prosessin tavoitearvolle
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
0...5 V

Analoginen
takaisinkytkentä
4...20 mA
0...10 V
Syöttö

Digitaalitulo

24 V DC

24 V PNP

Asennoitin/
prosessisäädin

Tulot

Tulo prosessin
todelliselle arvolle*
4...20 mA
Taajuus
Pt 100

2 digitaalilähtöä

Lähdöt

9

Käyttö

Huomautus:
Valinnaiset tulot ja lähdöt on esitetty katkoviivoilla
*Olemassa vain prosessisäätimellä tyyppiä 8693
Kuva 8:

Asennoittimen/prosessisäätimen liitännät

Tyypit 8692 ja 8693 ovat 3-johtimisia laitteita, eli sähkösyöttö (24 V DC) tapahtuu erillään
tavoitearvosignaalista.
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Tekniset tiedot

10

TEKNISET TIEDOT

10.1

Vaatimustenmukaisuus

Tyyppi 8692, 8693 vastaa EU-direktiivien vaatimuksia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti
(jos sovellettavissa)

10.2

Normit

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

10.3

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 ”10.8 Sähkötiedot”.

10.4

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					Ympöristölämpötila, katso arvokilpi
Kotelointiluokka
valmistajan arvioima				
UL:n arvioima						

IP65/IP67 standardin EN 60529 mukaisesti*
UL tyyppi 4x luokitus, vain sisätiloihin *

Käyttökorkeus							

kork. 2 000 m merenpinnan yläpuolella

Sallittu ilmankosteus					maks. 90 % 55 °C:ssa (ei kondensoiva)

*Ainoastaan oikein liitetyllä kaapelilla tai pistokkeella ja holkeilla ja noudattamalla poistoilmakonseptia (katso luku ”11.6 Tyypin 8692,
8693 pneumaattinen liitäntä.” sivulla 44).
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10.5

Arvokilpi

Arvokilven kuvaus:
Esimerkki:
D-74653 Ingelfingen

Tyyppi, UL:lle ja ATEX:lle voimassa olevat tyyppiavaimen ominaisuudet

8692 -E3-...-0
PU02
Single act Pilot 3.0 24 V
Pmax 7 bar
Tamb -10 – +55 °C REV.2
S/N 1001
00123456
W15 MA

Ohjaustoiminto, ensiohjausventtiili
Ohjausventtiilin syöttöjännite
Maksimaalinen käyttöpaine
Ympäristölämpötila, laitteistorevisio
Sarjanumero, CE-merkintä
Tilausnumero, valmistajakoodi
Viivakoodi

Kuva 9:

Tyyppikilpi (esimerkki)

10.5.1

UL-lisäkilpi

Type 4X enclosure
NEC Class 2 only
Supply voltage: 24 V

Kuva 10:

UL-lisäkilpi (esimerkki)

10.6

Mekaaniset tiedot

Mitat										

Kotelointiluokka
Virtapiiri rajatulla teholla
Laitteen syöttöjännite

katso tietolehti

Kotelomateriaali						ulkoa: PPS, PC, VA, sisältä: PA 6; ABS
Tiivistemateriaali 						

NBR/EPDM

Venttiilin karan iskualue				

3...45 mm

10.7

Pneumaattiset tiedot

Ohjausaine								neutraalit kaasut, ilma
Laatuluokat standardin ISO 8573-1 muk.
		 Pölypitoisuus						Laatuluokka 7,
maks. hiukkaskoko 40 µm,
maks. hiukkastiheys 10 mg/m³
		 Vesipitoisuus						Laatuluokka 3;
maks. painekastepiste -20 °C
tai väh. 10 astetta alimman käyttölämpötilan alapuolella
		 Öljypitoisuus						Laatuluokka X, maks. 25 mg/m³

30

Ohjausaineen lämpötila-alue			

0...+50 °C

Ohjausaineen painealue				

3...7 bar
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Ohjausventtiilin tehollinen ilmavirtaus		7 lN/min (tuuletukselle ja ilmanpoistolle)
(QNn-arvo määritelmän mukaan paineenlaskulla 7 baarista 6 baariin
absoluuttista)
lisävaruste: 130 lN/ min (tuuletukselle ja ilmanpoistolle)
(vain yksitoiminen)
Liitännöt											Letkupistoliitin ø 6 mm / 1/4”
kierreliitäntä G1/8

10.8

Sähkötiedot

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

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

Liitännöt										Ruuvattava kaapeliliitin M16 x 1,5, AV22 (liitäntäalue 5...10 mm)
kytkentäliittimillä johdon halkaisijoille 0,14...1,5 mm² (24 V DC)
tai
pyöröpistoliitin (M12 x 1) (24 V DC,
EtherNet/IP, PROFINET I/O, Modbus TCP)
Käyttöjännite								24 V DC ±10 %, maks. Jäännösaaltoisuus 10 %
Tehonotto									

<5 W

Tulotiedot tosiarvosignaalille
		 4...20 mA:								Tulovastus
Tarkkuus 		

70 Ω
12 bit

		 Taajuus: 									Mittausalue
Tulovastus
Tarkkuus 		
tulosignaalista
signaalimuoto

0...1000 Hz
20 kΩ
1 ‰ mittausarvon
>300 mVss
Sini, suorakulmio, kolmio

		 Pt 100:									Mittausalue
Tarkkuus 		
Mittausvirta

-20...+220 °C
<0,1 °C
<1 mA

Tulotiedot tavoitearvosignaalille
		 0/4...20 mA:								Tulovastus
Tarkkuus 		

70 Ω
12 bit

		 0...5/10 V:								Tulovastus
Tarkkuus 		

22 kΩ
12 bit (0...5 V:lla vain 11 bit)

Analoginen takaisinkytkentä		
		 maks. virta								10 mA (jännitelähdölle 0...5/10 V)
		 Taakka (kuormitus)						0...560 Ω (virtalähdölle 0/4...20 mA)
Digitaalilähdöt								 galvaanisesti erotettu, PNP
		 Virranrajoitus							100 mA, lähtö tahditetaan ylikuormituksella
31
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Digitaalitulo								PNP
0...5 V = loogisesti ”0”, 10...30 V = loogisesti ”1”
invertoitu tulo vastaavasti päin vastoin (tulovirta < 6 mA)
Tiedonsiirtoliitäntä						

Liitäntä PC:hen USB-büS-liitäntäsarjan avulla

Tiedonsiirto-ohjelmisto				

Bürkert Communicator

10.9

Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen
apuenergian häiriön jälkeen
Turvapääteasennot
Käyttötapa

Nimitys

sähköisen apuenergian pneumaattisen apuenergian
häiriön jälkeen
häiriön jälkeen
Säätöjärjestelmä suurella tehollisella ilmavirtauksella (DN 2,5):

yksitoiminen
up

Ohjaustoiminto A

down
down
Säätöjärjestelmä pienellä tehollisella ilmavirtauksella (DN 0,6):

down

ei määritelty
Säätöjärjestelmä suurella tehollisella ilmavirtauksella (DN 2,5):
yksitoiminen
up

Ohjaustoiminto B

up
up
Säätöjärjestelmä pienellä tehollisella ilmavirtauksella (DN 0,6):

down

ei määritelty

ylempi
kammio
alempi
kammio

kaksitoiminen
up

Ohjaustoiminto I

down

Taulukko 7:

Turvapääteasennot
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Asennus

11

ASENNUS
Vain asennoittimelle ja prosessisäätimelle ilman esiasennettua prosessiventtiiliä.

11.1

Laitteiden asennus Ex-aluetta varten

Asennuksessa räjähdysvaaralliselle alueelle on Ex-laitteiden mukana tuleva ”ATEX-ohje Ex-alueella käyttöä
varten” huomioitava.

VAARA
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa/tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uusi päälle kytkeminen ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.
▶ 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.

11.2

Asennus tyypin 2103, 2300 ja 2301 prosessiventtiileihin

HUOMAUTUS
Asennettaessa hitsattavalla rakenteella varustettuihin prosessiventtiileihin on huomioitava asennusohjeet prosessiventtiilin käyttöohjeessa.
Toimintatapa:
1.		Kytkentäkaran asentaminen
katso Sivu 34
2.		Muototiivisteen asennus
katso Sivu 35

Ei tarpeen asennetulla ohjauksella varustetuilla käyttölaitteilla tai
käyttölaitteilla, joille on jo ollut asennettuna ohjaus.

1.		Tyypin 8692, 8693 asennus
katso Sivu 36
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11.2.1

Kytkentäkaran asentaminen

VAARA
Korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa johdot ennen johtojen ja venttiilien irrottamista.
Läpinäkyvä kupu

Ohjausilmaliitännät
(letkupistoliitin kiinnitys- tai
kierreholkilla)
Käyttölaite

Kuva 11:

Kytkentäkaran asennus tyypin 2103, 2300 ja 2301 prosessiventtiileillä; Poista läpinäkyvä kupu ja
ohjausilmaliitännät

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

→ Poista letkupistoliittimellä varustetussa tyypissä kiinnitysholkit (valkoiset tulkat) molemmista ohjausilmaliitännöistä (mikäli sellaiset on).

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

Kuva 12:

Kytkentäkaran asennus tyypin 2103, 2300 ja 2301 prosessiventtiileissä

34

suomi


Asennus

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.
11.2.2

Muototiivisteen asennus

→ Vedä muototiiviste käyttökannelle (pienempi halkaisija näyttää ylöspäin).
→ Tarkasta O-renkaiden oikea asema ohjausilmaliitännöissä.
Tyypin 8692, 8693 asennuksessa eivät ohjausilmaliitäntöjen kiinnitysholkit saa olla asennettuna
käyttölaitteelle.

Muototiiviste
Ohjausilmaliitännät
Huomio:
Kiinnitysholkit eivät
saa olla asennettuna.

Muototiivisteen
asennus

Kuva 13:

Muototiivisteen asennus tyypin 2103, 2300 ja 2301 prosessiventtiileissä
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11.2.3

Tyypin 8692, 8693 asentaminen

Kotelovaippa
Tyyppi 8692, 8693
Sähköinen liitäntäkotelo

Käyttölaite

Venttiilirunko

Kuva 14:

Prosessiventtiili
(esimerkki: tyyppi 2103)

Tyypin 8692, 8693 asennus prosessiventtiileille, esimerkki tyyppi 2301

Asennuksessa eivät ohjausilmaliitäntöjen kiinnitysholkit saa olla asennettuna käyttölaitteelle.

→ Kohdista käyttölaite ja tyyppi 8692, 8693 toisiinsa:
		 1. Käyttölaitteen ohjausilmaliitännät tyypin 8692, 8693 liitosnysiin (katso Kuva 15).
Kiinnitysruuvit
maks. 1,5 Nm
Liitosnysät

Ohjausilmaliitännät
Kuva 15:

Ohjausilmaliitäntöjen kohdistaminen

		 2. Käyttölaitteen
	
Puck-pidike tyypin 8692, 8693 ohjauskiskoon (katso Kuva 16)
Ohjauskisko

Puck-pidike
36
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HUOMAUTUS
Piirilevyn vaurio tai toimintahäiriö.
▶ Varmista, että Puck-pidike on tasassa ohjauskiskolla.

→ Työnnä tyyppi 8692, 8693 ilman kiertoliikettä niin pitkälle käyttölaitteelle, että muototiivisteessä ei enää
näy rakoa.

HUOMAUTUS
Jotta kotelointiluokka IP65/IP67 varmistettaisiin, älä kiristä kiinnitysruuveja liian lujaa.
▶ Maksimaalinen kiristysvääntömomentti: 1,5 Nm.

→ Kiinnitä tyyppi 8692, 8693 molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen. Kiristä tällöin ruuveja
vain kevyesti (maksimaalinen kiristysvääntömomentti: 1,5 Nm).

37

suomi


Asennus

11.3

Asennus sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileihin

Toimintatapa:
1.		 Kytkentäkaran asentaminen
		Ei tarpeen asennetulla ohjauksella varustetuilla käyttölaitteilla tai käyttölaitteilla, joille on jo ollut asennettuna ohjaus.
2.		Tyypin 8692, 8693 asentaminen.

11.3.1

Kytkentäkaran asentaminen
Ohjainelementti
Karanjatke

Käyttölaite

Kuva 17:

Kytkentäkaran asennus sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileillä; Ohjainelementin ja välirenkaan
poistaminen.

→ Kierrä ohjainelementti irti käyttölaitteelta (mikäli olemassa).
→ Poista välirengas (mikäli olemassa).
Puck-pidike
Kytkentäkara

Ohjainelementti
Karanjatke
O-rengas

Kara
(käyttölaite)
Kuva 18:
38

Kytkentäkaran asennus sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileillä

→ Paina O-rengas ala käyttölaitteen kanteen.
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→ Käyttölaitteen koossa 125 ja suuremmassa suurella tehollisella ilmavirtauksella:

pura olemassa oleva karanjatke ja korvaa se uudella. Levitä sitä varten hieman ruuvinlukituslakkaa
(Loctite 290) karanjatkeen kierrereikään.

→ Reikäkanta-avaimella (tapin Ø: 3 mm / tappiväli: 23,5 mm)

kierrä ohjainelementti käyttölaitteen kanteen (vääntömomentti: 8,0 Nm).

→ Varmista kytkentäkara levittämällä ruuvinlukituslakkaa (Loctite 290) kytkentäkaran
kierteeseen.

→ Kierrä kytkentäkara karanjatkeelle (maksimaalinen vääntömomentti: 1 Nm).
Sitä varten yläpuolelle on tehty rako.

→ Työnnä Puck-pidikettä kytkentäkaralle, kunnes se lukittuu paikoilleen.
11.3.2

Tyypin 8692, 8693 asentaminen

→ Sijoita tyyppi 8692, 8693 käyttölaitteelle. Kohdista tällöin käyttölaitteen Puck-pidike tyypin 8692, 8693
ohjauskiskoon sopivasti (katso Kuva 19).

Ohjauskisko

Puck-pidike
Kuva 19:

Puck-pidikkeen kohdistus

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

→ Paina tyyppi 8692, 8693 alas täysin käyttölaitteeseen asti ja kohdista se kääntämällä haluttuun asemaan.
Varmista, että tyypin 8692, 8693 ja käyttölaitteen pneumaattiset liitännät ovat mielellään pystysuunnassa päällekkäin (katso Kuva 20).

HUOMAUTUS
Jotta kotelointiluokka IP65/IP67 varmistettaisiin, älä kiristä kiinnitysruuveja liian lujaa.
▶ Maksimaalinen kiristysvääntömomentti: 1,5 Nm.

→ Kiinnitä tyyppi 8692, 8693 molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen (katso Kuva 20). Kiristä
tällöin ruuveja vain kevyesti (maksimaalinen kiristysvääntömomentti: 1,5 Nm).
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Ohjausilmalähtö 21
Tyyppi
Ohjausilmalähtö 22

8692/
8693

Kiinnitysruuvit
maks. 1,5 Nm
Ohjausilmaliitäntä ylhäällä

Käyttölaite

Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Kuva 20:

Tyypin 8692, 8693 asennus sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileihin

Luo pneumaattinen liitos tyypin 8692, 8693 ja käyttölaitteen välillä:

→ Ruuvaa letkupistoliitin tyypille 8692, 8693 ja käyttölaitteeseen.
→ Huomioi toivottuun ohjaustoimintoon sopiva pneumaattinen liitos. Katso Taulukko 8.
→ Luo tarvikesarjan mukana toimitettujen letkujen avulla tyypin 8692, 8693 ja käyttölaitteen välinen pneumaattinen yhteys.

HUOMAUTUS
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
▶ Jotta kotelointiluokka IP65/IP67 voitaisiin säilyttää, liitä tarpeeton ohjausilmalähtö käyttölaitteen vapaaseen ohjausilmaliitäntään tai sulje se sulkutulpalla.
”Lepoasennossa” tarkoittaa, että tyypin 8692, 8693 ohjausventtiilit ovat virraton, eikä niitä käytetä.
Kosteassa ympäristöilmassa voidaan ohjaustoiminnossa A tai ohjaustoiminnossa B luoda letkuliitos
asennoittimen / prosessisäätimen ohjausilmalähdön 22 ja käyttölaitteen liittämättömän ohjausilmaliitännän välille.
Näin käyttölaitteen jousikammioon syötetään kuivaa ilmaa tyypin 8692, 8693 ohjausilmalähdöstä.
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Ohjaustoiminto

Pneumaattinen yhteys tyyppi 8692, 8693 ja käyttölaite
Ohjausilmalähtö
tyyppi 8692 ja 8693

Käyttölaitteen ohjausilmaliitäntä

21

käyttölaitteen alempi ohjausilmaliitäntä

A

Prosessiventtiili
lepotilassa suljettuna
(jousivoimalla)

22

tulisi liittää käyttölaitteen ylempään ohjausilmaliitäntään

B

Prosessiventtiili
lepotilassa auki
(jousivoimalla)

21

käyttölaitteen ylempi ohjausilmaliitäntä

22

tulisi liittää käyttölaitteen alempaan ohjausilmaliitäntään

Prosessiventtiili lepotilassa
suljettuna

21

käyttölaitteen alempi ohjausilmaliitäntä

22

käyttölaitteen ylempi ohjausilmaliitäntä

21

käyttölaitteen ylempi ohjausilmaliitäntä

22

käyttölaitteen alempi ohjausilmaliitäntä

I

Prosessiventtiili
lepotilassa auki
Taulukko 8:

Pneumaattinen yhteys käyttölaitteeseen

11.4

Käyttölaitemoduulin kääntäminen

Käyttölaitemoduuliksi nimitetään tyyppiä 8692, 8693 ja asennettua käyttölaitetta.
Jos prosessiventtiilin asennuksen jälkeen tyypin 8692, 8693 näyttöön on huono näkyvyys tai liitäntäkaapelin
tai letkujen asennus on vaikeaa, voidaan käyttölaitemoduuli kääntää sopivampaan asemaan.
Kalvoventtiileillä ei käyttömoduulin kääntäminen ole mahdollista.
Tyypin 2300 ja 2301 prosessiventtiilit: Ainoastaan koko käyttölaitemoduulin asemaa venttiilirunkoon voidaan kääntää. Tyypin 8692, 8693 kääntäminen käyttölaitetta vastaan ei ole
mahdollista.
Käyttölaitemoduulin kääntämistä varten prosessiventtiilin on oltava avatussa asennossa.

VAARA
Korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa johdot ennen johtojen ja venttiilien irrottamista.
Toimintatapa:

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

Kuusikanta
Nippa

Tyypin 2300 ja 2301 prosessiventtiili
Kuva 21:

Sarjan 27xx prosessiventtiili

Käyttölaitemoduulin kääntäminen

→ Pidä nipan avainpinnalla vastaan sopivalla kiintoavaimella.
→ Tyypin 2300 ja 2301 prosessiventtiilit:

Sovita erikoisavain tarkasti käyttölaitteen pohjassa olevaan avainmuotoon.
(Erikoisavain on saatavana Bürkert-myyntitoimipaikasta. Tilausnumero 665702).

→ Sarjan 27xx prosessiventtiilit:

Aseta sopiva kiintoavain käyttölaitteen kuusikannalle.

VAROITUS
Ainevuodon ja paineen purkautumisen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa koteloyhteyden aukeamisen.
▶ Kierrä käyttölaitemoduulia vain ilmoitettuun suuntaan (katso Kuva 22).

→ Tyypin 2300 ja 2301 prosessiventtiilit:

Saata käyttölaitemoduuli haluttuun asemaan myötäpäivään kääntämällä (alhaalta katsottuna).

→ Sarjan 27xx prosessiventtiilit:

Saata käyttölaitemoduuli haluttuun asemaan vastapäivään kääntämällä (alhaalta katsottuna).

Kiintoavain

Sarjan 27xx prosessiventtiilit
Kuva 22:

Erikoisavain

Tyypin 2300 ja 2301 prosessiventtiilit

Ilmoitettu pyörimissuunta ja työkalu käyttölaitemoduulin kääntämiseen
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11.5

Tyypin 8692, 8693 kääntäminen sarjan 26xx ja 27xx
prosessiventtiileillä

Jos liitäntäkaapelin tai letkujen asentaminen on hankalaa prosessiventtiilin asentamisen jälkeen, voidaan
tyypin 8692, 8693 asemaa kääntää käyttölaitteeseen nähden.

Tyyppi 8692/ 8693
Kiinnitysruuvi (2x)
kork. 1,5 Nm

Pneumaattinen liitos

Käyttölaite

Kuva 23:

Tyypin 8692/8696 kääntäminen, sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileillä

Toimintatapa:

→ Avaa pneumaattinen liitos tyypin 8692, 8693 ja käyttölaitteen välissä.
→ Avaa kotelon sivuun upotetut kiinnitysruuvit (kuusiokolo AV3).
→ Käännä tyyppi 8692, 8693 haluttuun asemaan.
HUOMAUTUS
Jotta kotelointiluokka IP65/IP67 varmistettaisiin, älä kiristä kiinnitysruuveja liian lujaa.
▶ Maksimaalinen kiristysvääntömomentti: 1,5 Nm.

→ Kiristä kiinnitysruuveja kevyesti (maksimaalinen vääntömomentti: 1,5 Nm).
→ Palauta pneumaattiset liitännät tyypin 8692, 8693 ja käyttölaitteen välillä.
Käytä tarvittaessa pidempiä letkuja.
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11.6

Tyypin 8692, 8693 pneumaattinen liitäntä.

VAARA
Laitteistossa/laitteessa vallitsevan liian korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa tai tyhjennä johdot ennen laitteistolle tai laitteelle suoritettavia töitä.
Huomioi laitteen moitteetonta toimintaa varten seuraavaa:
▶ Liitännästä ei saa aiheutua vastapainetta.
▶ Valitse liitäntää varten halkaisijaltaan riittävä letku.
▶ Suunnittele poistoilmajohto niin, ettei laitteeseen pääse vettä tai muita nesteitä poistoilmaliitännän
(3 tai 3.1) kautta.
Poistoilmakonsepti:
▶ Kotelointiluokka IP67:n säilyttämiseksi on poistoilmajohto asennettava kuivalle alueelle.
▶ Vallitsevan ohjauspaineen on oltava vähintään 0,5...1 bar korkeampi kuin pneumaattisen käyttölaitteen pääteasemalle vaadittava paine.
Näin estetään liian pienen paine-eron negatiivinen vaikutus ylemmän iskualueen
säätökäyttäytymiseen.
▶ Pidä ohjauspaineen vaihtelut käytön aikana mahdollisimman vähäisinä (maks. ±10 %).
Suuremmilla vaihteluilla eivät toiminnolla X.TUNE mitatut säätöparametrit ole optimaalisia.

Poistoilmaliitäntä
Merkintä: 3

Ohjausilmaliitäntä
merkintä: 1

Ylimääräinen poistoilmaliitäntä
Merkintä: 3.1
(vain tyypillä 23xx ja 2103 esiohjatulla säätöjärjestelmällä korkealle
teholliselle ilmavirtaukselle alk. käyttölaitteen koosta ø 125/ø 130)

Kuva 24:

Pneumaattinen liitäntä

Toimintatapa:

→ Liitä ohjausaine ohjausilmaliitäntään (1)

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

→ Asenna poistoilmajohto tai äänenvaimennin poistoilmaliitäntöihin (3) ja asenna se poistoilmaliitäntään (3.1),
mikäli olemassa.
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11.7

Tyyppi suurella tehollisella ilmavirtauksella

Suurella tehollisella ilmavirtauksella varustetussa tyypissä voidaan käyttölaite liikuttaa ilman sähkönsyöttöä
pääteasemaansa. Käyttölaite liikkuu tällöin lepoasennostaan pääteasemaan. Sitä varten on ohjausventtiilejä
käytettävä ruuvimeisselillä.

11.7.1

Käyttölaitteen manuaalinen käyttö esiohjausventtiileillä

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

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

Esiohjausventtiili
ilmanpoistoa varten
Esiohjausventtiili
tuuletusta varten

Esiohjausventtiiliä
painettu
Käsivipu
osoittaa
oikealle

Kuva 25:

Esiohjausventtiilit käyttölaitteen tuuletukseen ja ilmanpoistoon

Käyttölaitteen liikuttaminen pääteasemaan

Kierrä käsivipua ruuvimeisselillä oikealle.
Huomaa: 	- älä paina vipua kierrettäessä
- noudata järjestystä alla kuvatulla tavalla

2.

→ 1. Käytä esiohjausventtiilin ilmanpoiston käsivipua.

1.

→ 2. Käytä esiohjausventtiilin tuuletuksen käsivipua.
Molemmat käsivivut osoittavat oikealle.
Käyttölaite liikkuu pääteasemaan.
Kuva 26:

Käyttölaitteen liikuttaminen pääteasemaan
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Käyttölaitteen liikuttaminen takaisin lepoasemaan

Kierrä käsivipua ruuvimeisselillä vasemmalle.
Huomaa: 	- älä paina vipua kierrettäessä
- noudata järjestystä alla kuvatulla tavalla

→ 1. Käytä esiohjausventtiilin tuuletuksen käsivipua.
→ 2. Käytä esiohjausventtiilin ilmanpoiston käsivipua.
Molemmat käsivivut osoittavat vasemmalle (normaaliasento).
Käyttölaite liikkuu jousivoiman avulla lepoasentoon.
Kuva 27:

Käyttölaitteen liikuttaminen takaisin lepoasemaan
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Sähköliitäntä 24 V DC

12

SÄHKÖLIITÄNTÄ 24 V DC

Tyypille 8692, 8693 on olemassa kaksi liitäntävaihtoehtoa:
• Pyöröpistoliittimellä varustettu moninapa
• Ruuvattava kaapeliliitin kytkentäliittimillä
Signaaliarvot
Käyttöjännite:						

24 V DC

Tavoitearvo
(prosessisäädin/asennoitin):		0...20 mA; 4...20 mA
0...5 V; 0...10 V
Todellinen arvo
(vain prosessisäädin):				4...20 mA;
Taajuus;
Pt 100

12.1

Sähköasennus pyöröpistoliittimellä

VAARA
Sähköjännitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ennen järjestelmälle suoritettavia toimenpiteitä ja estä sen uudelleen päälle
kytkeminen.
▶ 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.
4...20 mA:n tavoitearvotulon käyttö
Jos sähköinen syöttö katkeaa useamman tyypin 8692, 8693 laitteen rivikytkennässä jostakin
tämän rivikytkennän laitteesta, häiriintyneen laitteen tulo muuttuu korkeaohmiseksi.
Tämä aiheuttaa 4...20 mA:n ohjaussignaalin katkoksen.
Käänny tässä tapauksessa suoraan Bürkert-huollon pariin.
Ethernetillä tai büS:llä:
Pyöröpistoliitinten ja kontaktien nimitykset löytyvät vastaavista luvuista.
Kenttäjohdotuksen liittimiin johtavien kaapeleiden on kestettävä vähintään 75 °C:n lämpötilaa.
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Toimintatapa:

→ Liitä tyyppi 8692, 8693 taulukkojen mukaisesti.
Käyttöjännitteen liittämisen jälkeen tyyppi 8692, 8693 on käytössä.

→ Suorita nyt tarvittavat perusasetukset ja sovitukset asennoitinta/prosessisäädintä varten.
Toimintatapa on kuvattu luvussa ”14 Käyttöönotto” sivulla 72.

Pyöröpistoliittimen nimitys:
3

2
1

4

8
5

7

X1 – pyöröpistoke M12, 8-napainen
valvomon tulosignaalit
Valvomon lähtösignaalit (lisävaruste)

6
3

X5 – pyöröpistoke M8, 4-napainen (vain tyyppi 8693)
Prosessin todellisen arvon tulosignaalit

1
4

2
2

3

1

X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen
Käyttöjännite

4

Kytkin
(avaa kierreliitos käyttöä varten)

Kuva 28:

Sähköliitäntä pyöröpistoliittimellä 24 V DC

12.1.1

X1 – pyöröpistoke M12, 8-napainen

Nasta

Johtimen väri*

Varaus

Valvomon tulosignaalit (esim. PLC)
0...5 V

1

valkoinen

Digitaalitulo +

7

sininen

Tavoitearvo GND

8

punainen

Tavoitearvo + (0/4...20 mA tai 0...5/10 V)
käyttöjännitteeseen galvaanisesti erotettu
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10...30 V (looginen 1)
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Nasta

Johtimen väri*

Varaus

Lähtösignaalit valvomolle
(esim. PLC) – (tarpeen vain lisävarusteella analogilähtö ja/tai digitaalilähtö)
2

ruskea

Digitaalilähdöt GND

3

vihreä

Digitaalilähtö 2 (24 V / 0 V)

4

keltainen

Digitaalilähtö 1 (24 V / 0 V)

5

harmaa

Analoginen takaisinkytkentä
GND

6

roosa

Analoginen takaisinkytkentä + (0/4...20 mA tai 0...5/10 V)
käyttöjännitteeseen galvaanisesti erotettu

*	Ilmoitetut johtimen värit viittaavat tarvikkeena saatavaan liitäntäkaapeliin, ID-nro 919061.
Taulukko 9:

X1 – pyöröpistoke M12, 8-napainen

12.1.2

X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen, käyttöjännite

Nasta

Johtimen väri*

Varaus

Laitteen puolella Ulkoinen kytkentä / signaalitaso

1

ruskea

+24 V

1

2
3
4

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

ei varattu
sininen

GND

3

ei varattu

*	Ilmoitetut johtimen värit viittaavat tarvikkeena saatavaan liitäntäkaapeliin, ID-nro 918038.
Taulukko 10: X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen, käyttöjännite
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12.1.3
Tulotyyppi*
4...20 mA
- sisäinen
syöttö

4...20 mA
- ulkoinen
syöttö

X5 – pyöröpistoke M8, 4-napainen, prosessin todellisen arvon
tulosignaalit (vain tyypillä 8693)
Nasta Varaus

Kytkin**

1

+24 V:n syöttö lähetin

2

Lähettimen lähtö

3

GND (identtinen GND-käyttöjännitteen kanssa)

4

Silta GND:hen
(3-johdinlähettimen GND)

1

ei varattu

2

Prosessin tosi +

3

ei varattu

4

Laitteen
puolella
1

Ulkoinen kytkentä
I
Lähetin

Kytkin
vasemmalla

2
GND

3
4
2

4...20 mA

Prosessin tosi –

4

GND 4...20 mA

1

+24 V:n syöttö anturi

1

+24 V

2

Tahtitulo +

2

Tahti +

3

Tahtitulo – (GND)

3

Tahti – / GND
(identtinen GND-käyttöjännitteen kanssa)

4

ei varattu

1

ei varattu

2

Tahtitulo +

2

Tahti +

3

Tahtitulo –

3

Tahti –

4

ei varattu

Pt 100
1
(katso ohje 2
alla)
3

ei varattu

Taajuus
- sisäinen
syöttö

Taajuus
- ulkoinen
syöttö

4

Kytkin oikealla

Kytkin
vasemmalla

Kytkin oikealla

Prosessin tosi 1 (virransyöttö)
Prosessin tosi 3 (GND)
Prosessin tosi 2
(kompensaatio)

2

Pt 100

Kytkin oikealla 3
4

*Asetettavissa ohjelmiston avulla (katso luku ”15.2.1 PV-INPUT – Signaalityypin määrittäminen prosessin todelliselle arvolle”
sivulla 78 ).
**Kytkimen sijainti, katso ”Kuva 28: Sähköliitäntä pyöröpistoliittimellä 24 V DC”
Taulukko 11: X5 – pyöröpistoke M8 – 4-napainen, prosessin todellisen arvon tulosignaalit (vain tyypillä 8693)

Liitä anturi Pt 100 3 johdolla kompensoimaan johtovastusta.
Silloita nasta 3 ja nasta 4 anturissa.
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12.1.4

Liukukytkinasento

Syötetty

Varaus

Liukukytkinasento

Sisäinen syöttö

GND käyttöjännite

Liukukytkin vasemmalla

Ulkoinen syöttö

GND on erotettu galvaanisesti
käyttöjännitteeseen nähden.

Liukukytkin oikealla

Taulukko 12: Liukukytkinasento

Kuvaus Ethernet/IP, PROFINET ja Modbus TCP löytyy luvusta 19.
Lisävarusteen büS kuvaus löytyy luvusta 20.
Käyttöjännitteen liittämisen jälkeen tyyppi 8692, 8693 on käytössä.

→ Suorita nyt tarvittavat perusasetukset ja sovitukset asennoitinta ja prosessisäädintä varten.
Toimintatapa on kuvattu luvussa ”14 Käyttöönotto”.

12.1.5

Elektroniikkamoduulin ja kotelovaipan asennus

HUOMAUTUS
Älä vahingoita piirilevyn nastoja.
▶ Aseta elektroniikkamoduuli suoraan paikoilleen, äläkä jumita sitä alas painettaessa.

→ Aseta elektroniikkamoduuli varovasti paikoilleen ja paina sitä tasaisesti alaspäin, kunnes pidikkeet lukittuvat paikoilleen.

→ Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipalla.

Kotelovaipan tiiviste

Kuva 29:

Kotelovaipan tiivisteen asema

HUOMAUTUS
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.
▶ Kotelovaipan sisäänkiertämistä varten ei saa pitää vastaan käyttölaitteesta, vaan sitä vastapäisestä
sähköisestä liitäntäkotelosta.

→ Pujota kotelovaippa elektroniikkamoduulin päälle ja kierrä se paikoilleen rajoittimeen asti, pidä

tällöin vastaan sähköisestä liitäntäkotelosta (ruuvityökalu saatavana Bürkert-myyntitoimipaikasta.
Tilausnumero 674077).
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HUOMAUTUS
Lian ja kosteuden aiheuttama toimintakatkos.
▶ Varmista kotelointiluokan IP65/IP67 turvaamiseksi, että kotelovaippa ja sähköinen liitäntäkotelo on ruuvattu tiiviisti paikoilleen.

→ Kytke käyttöjännite päälle laitteessa.
→ Ota tyyppi 8692, 8693 jälleen käyttöön.

12.2

Sähköasennus ruuvattavalla kaapeliliittimellä

VAARA
Sähköjännitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ennen järjestelmälle suoritettavia toimenpiteitä ja estä sen uudelleen päälle kytkeminen.
▶ 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.
4...20 mA:n tavoitearvotulon käyttö
Jos sähköinen syöttö katkeaa useamman tyypin 8692, 8693 laitteen rivikytkennässä jostakin tämän
rivikytkennän laitteesta, häiriintyneen laitteen tulo muuttuu korkeaohmiseksi. Tämä aiheuttaa
4...20 mA:n ohjaussignaalin katkoksen. Käänny tässä tapauksessa suoraan Bürkert-huollon pariin.
Toimintatapa:

→ Avaa liitäntäkannen neljä ruuvia ja irrota kansi. Kytkentäliittimiin on nyt vapaa pääsy.
→ Työnnä kaapeli ruuvattavan kaapeliliittimen läpi.
→ Liitä johtimet. Liitinten varaus löytyy seuraavista taulukoista.
→ Kiristä ruuvattavan kaapeliliittimen hattumutteri (kiristysvääntömomentti n. 1,5 Nm).
→ Tiivisteen paikalla ollessaan aseta liitäntäkansi sähköiseen peruskoteloon ja ruuvaa se kiinni ristikkäin
(kiristysvääntömomentti korkeintaan 0,7 Nm).

HUOMAUTUS
Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.
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Huomioi kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:
▶ Sulje käyttämättömät ruuvattavat kaapeliliittimet peitetulpilla.
▶ Kiristä ruuvattavan kaapeliliittimen hattumutterit.
Kiristysvääntömomentti riippuen kaapelin koosta tai peitetulpasta n. 1,5 Nm.
▶ Kierrä liitäntäkansi paikoilleen vain, kun tiiviste on asetettuna. Kiristysvääntömomentti korkeintaan
0,7 Nm.
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Kytkin

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

Liitäntäkansi

Kytkentäliittimet

Kuva 30:

Ruuvattavan kaapeliliittimen liitäntä

12.2.1

Liitinten varaus: Valvomon tulosignaalit (esim. PLC)

Liitin

Varaus

Ulkoinen kytkentä / signaalitaso

6

Digitaalitulo +

+

7

Tavoitearvo GND

GND-tavoitearvo

8

Tavoitearvo +

+ (0/4...20 mA tai 0...5/10 V)
käyttöjännitteeseen galvaanisesti erotettu

13

ei varattu

14

Digitaalitulo GND

0...5 V

(looginen 0)

10...30 V (looginen 1)

GND käyttöjännitteen GND suhteen (liitin GND)

Taulukko 13: Liitinten varaus; valvomon tulosignaalit

12.2.2

Liitinten varaus: Lähtösignaalit valvomolle (esim. PLC) – (tarpeen
vain lisävarusteella analogilähtö ja/tai digitaalilähtö)

Liitin

Varaus

Ulkoinen kytkentä / signaalitaso

1

Analoginen takaisinkytkentä GND

GND-Analoginen takaisinkytkentä

2

Analoginen takaisinkytkentä +

3

Digitaalilähtö GND

+ (0/4...20 mA tai 0...5/10 V)
käyttöjännitteeseen galvaanisesti erotettu
GND

4

Digitaalilähtö 2

5

Digitaalilähtö 1

24 V/0 V, NC/NO
käyttöjännitteen GND suhteen (liitin GND)
24 V/0 V, NC/NO
käyttöjännitteen GND suhteen (liitin GND)

Taulukko 14: Liitinten varaus; Lähtösignaalit valvomoon
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12.2.3
Tulotyyppi*
4...20 mA
- sisäinen
syöttö

Liitinten varaus: Prosessin todellisen arvon tulo
(vain tyypillä 8693)
Varaus

9

GND (identtinen GND-käyttöjännitteen kanssa)

12

10

Silta GND:hen (3-johdinlähettimen GND)

11

11

Lähettimen lähtö

12

+24 V:n syöttö lähetin

4...20 mA 9
- ulkoinen
10
syöttö
11

ei varattu

12

ei varattu

9

Taajuus
- sisäinen
syöttö

Ulkoinen kytkentä
I
Lähetin

Kytkin
alhaalla

10
9

GND

Prosessin tosi -

11

4...20 mA

Prosessin tosi +

10

GND

Tahtitulo – (GND)

12

+24 V

10

ei varattu

11

Tahti +

11

Tahtitulo +

12

+24 V:n syöttö anturi

9

Tahti – / GND
(identtinen GND-käyttöjännitteen kanssa)

11

Tahti +

9

Tahti –

Taajuus
9
- ulkoinen
10
syöttö
11

Pt 100 ***
(katso
ohje)

Kytkin**

Laitteen
puolella

Liitin

Kytkin
ylhäällä

Kytkin
alhaalla

Tahtitulo –
ei varattu
Tahtitulo +

12

ei varattu

9

Prosessin tosi 3 (GND)

10

Prosessin tosi 2
(kompensaatio)

11

Prosessin tosi 1 (virransyöttö)

12

ei varattu

Kytkin
ylhäällä

11

Kytkin
ylhäällä

Pt 100

10
9

*Asetettavissa ohjelmiston avulla (katso luku ”15.2.1 PV-INPUT – Signaalityypin määrittäminen prosessin todelliselle
arvolle” ).
**Kytkin sijaitsee liitäntäkannen alla (katso ”Kuva 30: Ruuvattavan kaapeliliittimen liitäntä” ).
Taulukko 15: Liitinten varaus, prosessin todellisen arvon tulo (vain tyypillä 8693)

***Liitä anturi Pt 100 3 johdolla kompensoimaan johtovastusta.
Silloita liitin 3 ja liitin 4 ehdottomasti anturilla.
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12.2.4

Liitinten varaus: Käyttöjännite
Laitteen
puolella

Liitin

Varaus

15

Käyttöjännite GND

16

Käyttöjännite +24 V

Ulkoinen kytkentä / signaalitaso
24 V DC ±10 %, maks.
Jäännösaaltoisuus 10 %

Taulukko 16: Liitinten varaus; Käyttöjännite

Käyttöjännitteen liittämisen jälkeen tyyppi 8692, 8693 on käytössä.

→ Suorita nyt tarvittavat perusasetukset ja sovitukset asennoitinta/prosessisäädintä varten. Kuvaus, katso
luku ”14 Käyttöönotto”.

12.2.5

Liukukytkinasento

Syötetty

Varaus

Liukukytkinasento

Sisäinen syöttö

GND käyttöjännite

Liukukytkin alhaalla

Ulkoinen syöttö

GND on erotettu galvaanisesti
käyttöjännitteeseen nähden.

Liukukytkin ylhäällä

Taulukko 17: Liukukytkinasento

Kuvaus Ethernet/IP, PROFINET ja Modbus TCP löytyy luvusta 19.
Lisävarusteen büS kuvaus löytyy luvusta 20.
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13

KÄYTTÖ
VAROITUS

Asiattoman käytön aiheuttama vaara.
Virheellinen käyttö voi johtaa loukkaantumisiin sekä vahinkoihin laitteessa ja sen ympäristössä.
▶ Käyttöhenkilöstön on tunnettava ja ymmärrettävä käyttöohjeen sisältö.
▶ Turvaohjeita ja määräystenmukaista käyttöä on noudatettava.
▶ Ainoastaan riittävästi koulutettu henkilöstö saa käyttää laitteistoa/laitetta.
Tyypin 8692, 8693 käyttöön ja asetukseen on käytettävissä erilaisia käyttötasoja.
• Prosessitaso:
Prosessitasolla käynnissä oleva prosessi näytetään ja sitä ohjataan.
						

Käyttötila:	AUTOMATIIKKA
KÄSIN 		

– Prosessitietojen näyttö
– Venttiilin avaaminen ja sulkeminen manuaalisesti

• Asetustaso:
Asetustasolla suoritetaan perusasetukset prosessia varten.
						– Käyttöparametrien syöttö
– Lisätoimintojen aktivointi
Jos laite on asetustasolle vaihdettaessa käyttötilassa AUTOMATIIKKA, prosessi jatkuu edelleen
asetuksen aikana.
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13.1

Käyttö- ja näyttöelementtien kuvaus

Laite on varustettu neljällä painikkeella käyttöä varten sekä 128 x 64 pistematriisi -grafiikkanäytöllä
näyttöelementtinä.
Näytön näyttö sopeutuu asetettuihin toimintoihin ja käyttötasoihin.
Yleisesti voidaan erottaa prosessitason ja asetustason näyttönäkymien välillä.
Kun käyttöjännite on liitetty, näyttö näyttää prosessitason.
Käyttöelementit:

oikea valintapainike

vasen valintapainike
Nuolipainike
Kuva 31:

Nuolipainike

, nuoli
ylöspäin

, nuoli alaspäin

Käyttöelementit
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Asetustason näyttöelementit:

Valikkonimitys
MAIN

INPUT
BUS.COMM
X.TUNE
ADD.FUNCTION
7
EXIT

Alavalikko
Painikkeiden toiminnon nimitys

Kuva 32:

ENTER

Asetustason näyttöelementit

Prosessitason näyttöelementit:
Asentosäätelyn symboli
Prosessisäätelyn symboli
Symboli käyttötilalle AUTOMATIIKKA
Muita symboleja näytetään aktivoitujen toimintojen mukaisesti.
Katso Taulukko 18
Näytetyn prosessiarvon lyhytnimitys

Näytetyn prosessiarvon yksikkö
Prosessiarvo*
Painikkeiden toiminnon nimitys

*	Se, mitä prosessiarvoja AUTOMATIIKKA-käyttötilassa voidaan näyttää, riippuu tyypistä.
Yksityiskohtainen kuvaus tästä löytyy luvusta ”13.4.1 Prosessitason mahdolliset näytöt”
Kuva 33:

Prosessitason näyttöelementit
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13.1.1

Prosessitasolla näytettyjen symbolien kuvaus

Se, mitä symboleja näytössä näytetään, riippuu
• tyypistä,
• käytöstä asennoittimena tai prosessisäätimenä,
• käyttötavasta AUTOMATIIKKA tai KÄSIN ja
• aktivoiduista toiminnoista.
Käyttö

Symboli

Kuvaus

Tyyppi 8692, 8693

Käyttötila AUTOMATIIKKA

Käyttö asennoittimena

Diagnoosi aktiivinen (lisävaruste; olemassa vain, jos laitteessa
on lisäohjelmisto diagnoosia varten)
X.CONTROL / asennoitin aktiivinen (symboli tulee näkyviin vain
tyypillä 8693)
CUTOFF aktiivinen
SAFEPOS aktiivinen
Liitäntä I/O RS232 HART
SECURITY aktiivinen
Väylä aktiivinen
SIMULATION aktiivinen

Lisää symboleja tyypillä 8693

P.CONTROL/prosessisäädin aktiivinen

Käyttö prosessisäätimenä
Taulukko 18: Prosessitason symbolit.
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13.2

LED laitetilan näyttöä varten
Tila-LED
laitetilan näyttöä varten

Kuva 34:

Tila-LED laitetilan näyttöä varten

Tila-LED palaa NAMUR NE 107:n mukaisesti, laitetilalle määritellyssä värissä.
Jos on olemassa samanaikaisesti useampia laitteen tiloja, näytetään suurimman prioriteetin omaava laitteen tila.
Prioriteetti määräytyy vakiokäytön poikkeaman vakavuuden mukaan (punainen = katkos = suurin prioriteetti).
Tila-LED voidaan sammuttaa ja kytkeä päälle Bürkert Communicator -ohjelmistossa.
Asetus: General settings → Parameter → Status LED
Tehdasasetus: LED aktivoitu
Näytöt:
Tilanäyttö NE 107, painoksen 2006-06-12 mukaisesti
Väri

Värikoodi Kuvaus

Merkitys

punainen 5

Katkos, virhe
tai häiriö

Laitteen tai sen oheislaitteen toimintahäiriön vuoksi säätökäyttö ei
ole mahdollista.

oranssi

4

Toimintatarkastus

Laitteen parissa työskennellään, säätökäyttö ei ole siksi väliaikaisesti mahdollista.

keltainen 3

Määrittelyn
ulkopuolella

Laitteen ympäristöolosuhteet tai prosessiolosuhteet ovat määritellyn alueen ulkopuolella. Laitteen sisäiset diagnoosit viittaavat
laitteen ongelmiin tai prosessiominaisuuksiin.

sininen

Huoltotarve

Laite on säätökäytössä, mutta jokin toiminto rajoittuu pian.

2

→ Huolla laite.
vihreä

1

Diagnoosi
aktiivinen

Laite toimii virheettömästi. Tilamuutokset näytetään värillisinä.
Ilmoitukset välitetään mahdollisesti liitetyn kenttäväylän avulla.

Taulukko 19: Laitetilan näyttö NAMUR NE 107:n mukaisesti
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13.3

Painikkeiden toiminto

Neljän käyttöön tarkoitetun painikkeen toiminto vaihtelee aina käyttötilan (AUTOMATIIKKA tai KÄSIN) ja
käyttötason (prosessitaso tai asetustaso) mukaisesti.
Käyttötasojen ja käyttötilojen kuvaus löytyy luvusta ”13 Käyttö” ja ”13.7 Käyttötilat”.

Painiketoiminto prosessitasolla:
Painike

Painiketoiminto

Toiminnon kuvaus

Käyttötila

Nuolipainike

OPN

Käyttölaitteen manuaalinen aukiajo.

KÄSIN

Näytetyn arvon vaihto
(esim. POS-CMD-TEMP-...).

AUTOMATIIKKA

Käyttölaitteen manuaalinen kiinniajo.

KÄSIN

Näytetyn arvon vaihto
(esim. POS-CMD-TEMP-...).

AUTOMATIIKKA

Nuolipainike

CLS

MENU
vasen
valintapainike

Vaihto asetustasolle.
Huomautus: Paina painiketta n. 3 s ajan.

AUTO
oikea
valintapainike
MANU

Paluu käyttötilaan AUTOMATIIKKA.

KÄSIN

Vaihto käyttötilaan KÄSIN.

AUTOMATIIKKA

AUTOMATIIKKA
tai KÄSIN

Painiketoiminto asetustasolla:
Painike

Painiketoiminto

Nuolipainike

Toiminnon kuvaus
Selaus valikoissa ylöspäin.

+
Nuolipainike

Numeroarvojen suurentaminen.
Selaus valikoissa alaspäin.

-

Numeroarvojen pienentäminen

<-

Vaihto yhden kohdan verran vasemmalle; numeroarvoja syötettäessä

EXIT
vasen
valintapainike

Paluu prosessitasolle.
Vaiheittainen paluu alavalikkokohdasta.

ESC

Valikosta poistuminen.

STOP

Kulun keskeyttäminen.

ENTER
oikea
valintapainike
SELEC
OK
INPUT

Valikkokohdan valinta, aktivointi tai deaktivointi.

EXIT

Vaiheittainen paluu alavalikkokohdasta.

RUN

Kulun käynnistäminen.

STOP

Kulun keskeyttäminen.

Taulukko 20: Painikkeiden toiminto
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13.3.1

Numeroarvojen syöttö ja muuttaminen

Määritellyillä desimaalimäärällä varustettujen numeroarvojen muuttaminen:
Painike
Nuolipainike

Nuolipainike

Painiketoiminto
<-

+

ESC
vasen
valintapainike tai

Toiminnon kuvaus

Esimerkki

Vaihda seuraavaan desimaalikohtaan (oikealta
vasemmalle).
Kun viimeinen desimaalikohta on saavutettu, näyttö vaihtaa jälleen ensimmäiseen
desimaalikohtaan.

Syötä päiväys ja
kellonaika.

Suurenna arvoa.
Kun suurin mahdollinen arvo on saavutettu, näytetään jälleen 0.
Paluu ilman muutosta.

EXIT
oikea
OK
valintapainike

Ota asetettu arvo käyttöön.

Taulukko 21: Muuta kiinteällä desimaalimäärällä varustetut numeroarvot.

Muuntuvilla desimaalimäärillä varustettujen numeroarvojen syöttäminen:
Painike

Painiketoiminto

Toiminnon kuvaus

Nuolipainike

+

Suurenna arvoa.

Nuolipainike

-

Pienennä arvoa.

ESC
vasen
valintapainike tai

Paluu ilman muutosta.

EXIT
oikea
OK
valintapainike

Ota asetettu arvo käyttöön.

Taulukko 22: Syötä numeroarvot muuttuvilla desimaalimäärillä.
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13.4

Näytön sovittaminen

Näyttöä voidaan säätää prosessin käyttöä ja valvontaa varten yksilöllisesti.
• Sitä varten voidaan valikkokohdat aktivoida prosessitason näyttöä varten. Toimitustilassa aktivoituina ovat
POS ja CMD.
• Riippuu tyypistä, mitä valikkokohtia näytössä näytettäväksi on valittavana.
Luvussa ”16.2.1 EXTRAS – Näytön asetus” sivulla 124 on kuvattu, kuinka tyypin 8692 näyttö
voidaan sovittaa yksilöllisesti säädeltävään prosessiin.

13.4.1
→

Prosessitason mahdolliset näytöt

/

Valitse mahdolliset näytöt käyttötilassa AUTOMATIIKKA.

0,0

POS
MENU

CMD/POS

CMD MANU

0,0

CMD
MENU POS

TEMP MANU

0,0

TEMP


C

MENU CMD

Venttiilin käyttölaitteen todellinen asema
(0...100 %)

• Venttiilin käyttölaitteen tavoiteasema tai
• Venttiilin käyttölaitteen tavoiteasema uudelleenskaalauksen jälkeen
mahdollisesti aktivoidulla Split-Range-toiminnolla tai korjauskäyrällä
(0...100 %)
Sisälämpötila laitteen kotelossa (°C)

CMD/POS

0,0

PV

m3/min

Prosessin todellinen arvo
Vain tyypillä 8693

MENU TEMP

SP

0,0

SP

m3/min

MENU

MANU

PV

PV (t) INPUT

Prosessin tavoitearvo
Oikea valintapainike
:
Painiketoiminto riippuu tavoite-esiarvosta
(Valikko: P.CONTROL→ P.SETUP → SP-INPUT → sisäinen/ulkoinen).

INPUT tavoite-esiarvo = sisäinen
MANU tavoite-esiarvo = ulkoinen
Vain tyypillä 8693
Graafinen esitys SP ja PV aika-akselilla
Vain tyypillä 8693

MENU

SP / PV (t)

HOLD
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Graafinen esitys CMD ja POS aika-akselilla

MENU CMD / POS (t) HOLD
CLOCK

12:0000

Kelloaika, viikonpäivä ja päiväys

Thu. 01 . 09 . 11

MENU INPUT X.TUNE INPUT

INPUT

mA

MENU

CMD/POS

4,0

Vain käytössä asennoittimena

CLOCK

Asennoittimen automaattinen sovittaminen

X.TUNE
MENU CLOCK

Tulosignaali tavoiteasemalle
(0...5/10 V tai 0/4...20 mA)

CMD/POS

RUN

Prosessisäätöparametrien automaattinen optimointi

P.TUNE

Vain tyypillä 8693
MENU X.TUNE P.LIN

RUN

Prosessin ominaiskäyrien automaattinen linearisointi

P.LIN

Vain tyypillä 8693
MENU P.TUNE

CMD
POS

CMD/POS

RUN

0,0
0,0

Venttiilikäytön tavoiteaseman ja todellisen aseman
samanaikainen näyttö
(0...100 %)

MENU P.LIN SP/PV MANU

SP
PV
MENU

m3/min
m3/min

0,0
0,0

CMD/POS

POS MANU

Venttiilikäytön tavoiteaseman ja todellisen aseman
samanaikainen näyttö
(0...100 %)
Vain tyypillä 8693

Taulukko 23: Prosessitason näytöt
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13.5

Vaihto käyttötasojen välillä

Näin vaihdetaan asetustasolle:

→

Valitse MENU ja paina 3 sekunnin ajan.
Ollaan asetustasolla.

Näin vaihdetaan prosessitasolle:

→

Valitse EXIT.
Ollaan prosessitasolla.

Asetettu käyttötila KÄSIN tai AUTOMATIIKKA säilyy myös käyttötasoja vaihdettaessa.
Paluu prosessitasolle

Vaihto asetustasolle

Paina vasenta
valintapainiketta

Edistymispylväs
sulkeutuu

Paina vasenta
valintapainiketta

3 sekunnin ajan
Kuva 35:

Käyttötasojen vaihto

13.6

Päiväys ja kellonaika

Päiväys ja kellonaika asetetaan prosessitasolla valikossa CLOCK.
Jotta toiminnon CLOCK valikko voitaisiin valita prosessitasolla, on seuraavat toiminnot aktivoitava kahdessa
vaiheessa:
1. Lisätoiminto EXTRAS valikossa ADD.FUNCTION
2. Toiminto CLOCK lisätoiminnossa EXTRAS, alavalikossa DISP.ITEMS.
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Näin aktivoidaan EXTRAS ja CLOCK:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

/

ja ota se käyttöön päävalikkoon (MAIN).

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).
/

Valitse EXTRAS.
Valitse ENTER. Kohdan EXTRAS alavalikot näytetään.

/

→
→

Valitse EXTRAS.

Valitse ENTER.
Aktivoi lisätoiminto EXTRAS rastimalla

→
→

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

→
→

asetustaso.

Valitse DISP. Valitse ITEMS.
Valitse ENTER. Mahdolliset valikkokohdat näytetään.

/

Valitse CLOCK.

→

Valitse SELECT. Aktivoitu toiminto CLOCK on nyt merkitty rastilla

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon EXTRAS.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

.

prosessitaso.

Kohdat EXTRAS ja CLOCK on aktivoitu.

Päiväys ja kellonaika on asetettava uudelleen jokaisen laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Laite vaihtaa siksi uudelleenkäynnistyksen jälkeen heti automaattisesti vastaavaan valikkoon.
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13.6.1

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

Näin aktivoit syöttömaskin:

→ Valitse prosessitasolla nuolipainikkeilla

toiminnon CLOCK kuvaruutunäyttö.

→ Paina INPUT avataksesi asetusten syöttömaskin.
→ Aseta päiväys ja kellonaika seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Syöttömaski on aktivoitu.
Näin asetetaan päiväys ja kellonaika:

→

Valitse <- .
Vaihda seuraavaa aikayksikköön (oikealta vasemmalle).
Kun päiväyksen viimeinen aikayksikkö on valittu, näyttö vaihtaa kellonajan aikayksikköihin.
Kun ollaan viimeisessä yksikössä ylävasemmalla (tunnit), näyttö vaihtaa jälleen ensimmäiseen yksikköön
alaoikealla (vuosi).

→

Valitse + .
Suurenna arvoa.
Kun suurin mahdollinen arvo on saavutettu, näytetään jälleen 0.

→

Valitse   ESC  . Paluu ilman muutosta.

→

Valitse

→

/

→
→

OK . Ota asetettu arvo käyttöön.

Valitse EXTRAS.
Valitse ENTER. Kohdan EXTRAS alavalikot näytetään.

/

Kuvaruutunäytön vaihto.

Päiväys ja kellonaika on asetettu.
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13.7

Käyttötilat

Tyypissä 8692, 8693 on kaksi käyttötilaa: AUTOMATIIKKA ja KÄSIN.
Kun käyttöjännite on kytketty päälle, laite on käyttötilassa AUTOMATIIKKA.

0,0

POS
MENU CMD

MENU OPN

näkyy näytössä.
(Tilan AUTOMATIIKKA symboli
Ylhäällä näytön reunassa kulkee palkki.)

POS MANU

0,0

POS

AUTOMATIIKKA Käyttötilassa AUTOMATIIKKA suoritetaan normaali
säätökäyttö.

CLS

KÄSIN

Käyttötilassa KÄSIN voidaan venttiili ajaa manuaalisesti
auki tai kiinni nuolipainikkeilla
(painiketoiminto
OPN ja CLS ).
(Toiminnon AUTOMATIIKKA symboli
töstä.
Näytön yläreunassa ei kulje palkkia.)

AUTO

on pois näy-

Käyttötila KÄSIN (painiketoiminto MANU ) on olemassa vain seuraaville prosessiarvonäytöille:
POS, CMD, PV, CMD/POS, SP/PV.
SP:lle vain ulkoisella prosessin tavoitearvolla.

13.7.1

Käyttötilan vaihto

Näin vaihdetaan käyttötilaan KÄSIN:

→

Valitse MANU .

Ollaan käyttötilassa KÄSIN.
		 Käytettävissä vain prosessiarvonäytössä: POS, CMD, PV, SP
Näin vaihdetaan käyttötilaan AUTOMATIIKKA:

→

Valitse AUTO.
Ollaan käyttötilassa AUTO.
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13.8

Lisätoimintojen aktivointi ja deaktivointi

Vaativia säätelytoimia varten voidaan aktivoida lisätoimintoja.
Lisätoiminnot aktivoidaan perustoiminnon ADD.FUNCTION avulla ja otetaan näin päävalikkoon (MAIN).
Lisätoiminto voidaan valita ja asettaa sen jälkeen laajennetussa päävalikossa (MAIN).

13.8.1

Lisätoimintojen aktivointi

Näin lisätoiminnot aktivoidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

→
→

asetustaso.

Valitse Lisätoiminto .
Valitse ENTER. Valittu lisätoiminto on nyt merkitty rastilla

.

Valitse EXIT.
Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).
Merkitty toiminto on aktivoitu ja otettu päävalikkoon.

Näin parametrit asetetaan:

→
→

/

Valitse Lisätoiminto . Valitse lisätoiminto päävalikossa (MAIN).

Valitse ENTER. Alavalikon avaaminen parametrien syöttöä varten.
Alavalikon asetus on kuvattu kussakin lisätoiminnon luvussa.
Parametrit on asetettu.

Näin palataan takaisin alavalikosta ja vaihdetaan prosessitasoa:

→

Valitse EXIT* tai ESC*. Paluu ylemmälle tasolle tai päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Prosessitasoa on vaihdettu.
* Painikkeen nimitys riippuu valitusta lisätoiminnosta.
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13.8.2

Lisätoimintojen deaktivointi

Näin lisätoiminnot deaktivoidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

→
→

asetustaso.

Valitse Lisätoiminto .
Valitse ENTER. Poista toiminnon merkintä (ei rastia

).

Valitse EXIT.
Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).
Merkitty toiminto on deaktivoitu ja poistettu päävalikosta.

Deaktivointi poistaa lisätoiminnon päävalikosta (MAIN). Aikaisemmin tämän toiminnon sisällä suoritetut asetukset eivät ole näin enää voimassa.

13.9

Venttiilin manuaalinen auki- ja kiinniajo

Käyttötilassa KÄSIN voidaan venttiili ajaa manuaalisesti auki tai kiinni nuolipainikkeilla

.

Käyttötila KÄSIN (painiketoiminto MANU ) on olemassa seuraaville prosessiarvonäytöille:
• POS , venttiilin käyttölaitteen tosiasema.
• CMD, venttiilin käyttölaitteen tavoiteasema.
Vaihdettaessa käyttötilaan KÄSIN näytetään POS.
• PV, prosessin todellinen arvo.
• SP, prosessin tavoitearvo.
Vaihdettaessa käyttötilaan KÄSIN näytetään PV. Vaihto on mahdollista vain ulkoisella tavoite-esiarvolla (valikko: P.CONTROL→ P.SETUP → SP-INPUT → ulkoinen).
• CMD/POS, venttiilin käyttölaitteen tavoiteasema.
Vaihdettaessa käyttötilaan KÄSIN näytetään POS.
• SP/PV, prosessin tavoitearvo.
Vaihdettaessa käyttötilaan KÄSIN näytetään PV. Vaihto on mahdollista vain ulkoisella tavoite-esiarvolla (valikko: P.CONTROL→ P.SETUP → SP-INPUT → ulkoinen).
Näin ajetaan manuaalisesti auki ja kiinni:

→
→
→

/

Valitse POS, CMD, PV tai SP.
Valitse MANU. Vaihto käyttötilaan KÄSIN.

Valitse. K
 äyttölaitteen tuuletus
Ohjaustoiminto A (SFA):
Ohjaustoiminto B (SFB):
Ohjaustoiminto I (SFI):		

Venttiili avautuu
Venttiili sulkeutuu
Liitäntä 2.1 tuulettaa
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→

Valitse. K
 äyttölaitteen tuuletus
Ohjaustoiminto A (SFA):
Ohjaustoiminto B (SFB):
Ohjaustoiminto I (SFI):		

Venttiili sulkeutuu
Venttiili avautuu
Liitäntä 2.2 tuulettaa

Venttiili on ajettu manuaalisesti auki ja kiinni.
SFA:		

Käyttölaitteen jousivoima sulkeva

SFB:		

Käyttölaitteen jousivoima avaava

SFI:		

Käyttölaite kaksitoiminen
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14

KÄYTTÖÖNOTTO
Suorita ennen käyttöönottoa tyypin 8692, 8693 ja venttiilin pneumaattinen, fluidinen ja sähköinen
liitäntä. Kuvaus, katso luku 11 ja 12.

Käyttöjännitteen kytkemisen jälkeen tyyppi 8692, 8693 on käytössä ja sijaitsee käyttötilassa AUTOMATIIKKA. Näytössä näkyy prosessitaso ja arvot POS ja CMD.
Laitteen käyttöönottoa varten on suoritettava seuraavat perusasetukset:
Laitetyyppi

Järjestys Perusasetukset tyyppi

Asetukset aiheesta

Kuvaus
luvussa

Vaatimus

Laitteen perusasetus:
8692 ja
8693

vain
8693
(prosessisäädin)

1

Aseta tulosignaali
(ohjaussignaali).

INPUT

14.2

2

Sovita laite paikallisiin
olosuhteisiin.

X.TUNE

14.3

3

Aktivoi prosessisäädin.

ADD.FUNCTION

14.4

Prosessisäätimen
perusasetus:

P.CONTROL

15

4

– Laitteiston asetus

5

–O
 hjelmiston
parametriasetus.

→ SETUP

15.2

→ PID.
PARAMETER

15.3

6

Prosessin ominaiskäyrän autoP.Q‘LIN
maattinen linearisointi.

15.4

7

Automaattinen parametriasetus prosessisäätimelle.

15.5

P.TUNE

pakottavan
välttämätöntä

pakottavan
välttämätöntä

suoritetaan
valinnaisena

Taulukko 24: Käyttöönoton kulku

Perusasetukset suoritetaan asetustasolla.
Vaihda prosessitasolta asetustasolle painamalla painiketta MENU n. 3 sekuntia.
Sen jälkeen näyttöön tulee asetustason päävalikko (MAIN).

VAROITUS
Loukkaantumisvaara virheellisessä käytössä.
Virheellinen käyttö voi johtaa loukkaantumisiin sekä vahinkoihin laitteessa ja sen ympäristössä.
▶ Ennen käyttöönottoa on oltava varmistettuna, että käyttöhenkilöstö tuntee käyttöohjeen sisällön ja on
ymmärtänyt sen täysin.
▶ Turvaohjeita ja määräystenmukaista käyttöä on noudatettava.
▶ Ainoastaan riittävästi koulutettu henkilöstö saa ottaa laitteiston/laitteen käyttöön.
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14.1

Laitteen perusasetus

Tyypin 8692, 8693 perusasetusta varten on suoritettava seuraavat asetukset:
1.

INPUT

Tulosignaalin valinta (katso luku 14.2).

2.

X.TUNE

Paikoitussäätimen automaattinen itseparametrointi (katso luku 14.3).

14.2

INPUT – Tulosignaalin asetus

Tässä asetuksessa valitaan tulosignaali tavoitearvolle.
Näin tulosignaali asetetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

Valitse INPUT .
Valitse ENTER. Mahdolliset tulosignaalit arvolle INPUT näytetään.

/

→
→

asetustaso.

Valitse tulosignaali (4...20 mA, 0...20 mA, ...) .
Valitse SELECT. Valittu tulosignaali on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

.

Valitse EXIT.
Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Tulosignaali on asetettu.

14.3

X.TUNE – Asennoittimen automaattinen sovittaminen

VAROITUS
Vaara venttiilin asentoa muutettaessa toiminnon X.TUNE suorittamisen aikana.
Jos toiminto X.TUNE suoritetaan käyttöpaineen alaisena, on olemassa akuutti loukkaantumisvaara.
▶ Älä koskaan suorita X.TUNE -toimintoa prosessin ollessa käynnissä.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.

HUOMAUTUS
Väärä syöttöpaine tai auki kytketty käyttöaineen paine voi aiheuttaa säätimen virheellistä sovitusta.
▶ Suorita X.TUNE joka tapauksessa myöhemmässä toiminnassa, kun syöttöjännite (= pneumaattinen
apuenergia) on käytettävissä.
▶ Virtausvoimien aiheuttamien häiriövaikutusten poissulkemiseksi tulee toiminto X.TUNE mielellään suorittaa ilman käyttöaineen painetta.

73

suomi


Käyttöönotto

Seuraavat toiminnot laukaistaan itsenäisesti:
• Anturisignaalin sovittaminen käytetyn säätöelimen (fysikaaliseen) iskuun.
• PWM-signaalien parametrien selvittäminen tyyppiin 8692, 8693 integroitujen magneettiventtiilien
ohjaukseen.
• Asennoittimen säätöparametrien asetus. Optimointi tapahtuu kriteerien mukaisesti mahdollisimman lyhyen
asettumisajan jälkeen ilman ylitystä.
Näin asennoitin sovitetaan automaattisesti:

→
→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

asetustaso.

Valitse X.TUNE .

Pidä RUN painettuna niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Automaattisen sovituksen aikana näyttöön tulee ilmoituksia X.TUNE edistymisestä (esim. ”TUNE #1...”).
Kun automaattinen sovitus on päättynyt, tulee näkyviin ilmoitus ”TUNE ready”.

→ Valitse haluamasi painike. Paluu päävalikkoon (MAIN).
→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Asennoitin on sovitettu automaattisesti.
Keskeytä X.TUNE painamalla vasenta tai oikeaa valintapainiketta STOP .

Selvitä välys DBND automaattisesti suorittamalla X.TUNE:
Toimintoa X.TUNE suoritettaessa voidaan selvittää automaattisesti välys asetuskäyttölaitteen kitkakäyttäytymisestä riippuvaisena.
Tätä varten on ennen toiminnon X.TUNE suorittamista aktivoitava lisätoiminto X.CONTROL lisäämällä se päävalikkoon (MAIN).
Jos X.CONTROL ei ole aktiivinen, käytetään kiinteää 1 %:n välystä.
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
Mahdolliset virheilmoitukset toimintoa X.TUNE suoritettaessa:
Näyttö

Virheen syyt

Apu

TUNE
err/break

Itseoptimoinnin manuaalinen keskeytys EXIT -painiketta painamalla.

X.TUNE locked

Toiminto X.TUNE on lukittu.

Syötä pääsykoodi.

X.TUNE
ERROR 1

Paineilmaa ei ole liitettynä.

Liitä paineilma.

X.TUNE
ERROR 2

Paineilmakatkos toimintoa X.TUNE
suoritettaessa.

Tarkasta paineilman syöttö.

X.TUNE
ERROR 3

Käyttölaite tai ilmanpoistopuolen sää- ei mahdollista, laite viallinen.
töjärjestelmä vuotaa.
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Näyttö

Virheen syyt

Apu

X.TUNE
ERROR 4

Tuuletuspuolen säätöjärjestelmä
vuotaa.

ei mahdollista, laite viallinen.

X.TUNE
ERROR 6

Arvojen POS-MIN ja POS-MAX pääteasemat ovat liian lähellä toisiaan.

Tarkasta paineilman syöttö.

X.TUNE
ERROR 7

Väärä kohdistus POS-MIN ja
POS-MAX.

Selvitä POS-MIN ja POS-MAX ajamalla
käyttölaite kulloinkin näytössä esitettyyn
suuntaan.

Taulukko 25: X.TUNE; mahdolliset virheilmoitukset

Kun luvuissa 14.2 ja 14.3 kuvatut asetukset on suoritettu, asennoitin on käyttövalmis.
Lisätoimintojen aktivointi ja konfigurointi on kuvattu seuraavassa luvussa ”16 Lisätoiminnot”.

14.3.1

X.TUNE.CONFIG – Toiminnon X.TUNE manuaalinen konfiguraatio

Tätä toimintoa tarvitaan vain erityisissä vaatimuksissa.
Vakiokäytöille suoritetaan toiminto X.TUNE (asennoittimen automaattinen sovittaminen) aikaisemmin kuvatulla tavalla, tehtaan esiasetuksilla.
Toiminnon X.TUNE.CONFIG kuvaus löytyy luvusta ”16.3 Toiminnon X.TUNE manuaalinen konfigurointi”.

14.4

Prosessisäätimen aktivointi

Prosessisäädin aktivoidaan valitsemalla lisätoiminto P.CONTROL, valikossa ADD.FUNCTION, .
Aktivoimalla P.CONTROL otetaan päävalikkoon (MAIN) ja siellä se on käytettävissä lisäasetuksia varten.
Näin prosessisäädin aktivoidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→
→

asetustaso.

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

Valitse P.CONTROL.
Valitse ENTER . P.CONTROL on nyt merkitty rastilla

.

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).
P.CONTROL on nyt aktivoitu ja otettu päävalikkoon.
Prosessisäädin on aktivoitu.

75

suomi


Käyttöönotto

Kun P.CONTROL on aktivoitu, päävalikossa (MAIN) on käytettävissä myös valikot P.Q’LIN ja
P.TUNE. Ne tarjoavat tukea prosessinsäädön asetuksissa.
P.Q‘LIN	Prosessin ominaiskäyrän linearisointi
Kuvaus, katso luku15.4
P.TUNE P
 rosessisäätimen itseoptimointi (process tune)
Kuvaus, katso luku 15.5

ADD.FUNCTION – Lisätoimintojen liittäminen
Toiminnolla ADD.FUNCTION voidaan prosessisäätimen aktivoinnin lisäksi aktivoida muita lisätoimintoja ja
ottaa ne päävalikkoon.
Kuvaus tähän löytyy luvusta ”16 Lisätoiminnot” sivulla 94.
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15

PROSESSISÄÄTIMEN PERUSASETUS

15.1

P.CONTROL – Prosessisäätimen asetus ja parametrointi

Näin prosessisäädin asetetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

asetustaso.

Valitse P.CONTROL . Valinta päävalikossa (MAIN).
Valitse ENTER. Perusasetuksen alavalikkokohdat näytetään.

/

Valitse SETUP .

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen asetukseen näytetään.
Asetus on kuvattu luvussa ”15.2 SETUP – Prosessisäätimen asettaminen”.

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.
Prosessisäädin on asetettu.

Näin prosessisäädin parametroidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

asetustaso.

Valitse P.CONTROL . Valinta päävalikossa (MAIN).
Valitse ENTER. Perusasetuksen alavalikkokohdat näytetään.

/

Valitse PID.PARAMETER .

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.
Parametrointi on kuvattu luvussa ”15.3 PID.PARAMETER – Prosessisäätimen parametrointi”.

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Prosessisäädin on parametroitu.
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15.2

SETUP – Prosessisäätimen asettaminen

Näillä toiminnoilla määritellään säätelyn tapa.
Toimintatapa on kuvattu seuraavissa luvuissa 15.2.1 – 15.2.5.

15.2.1

PV-INPUT – Signaalityypin määrittäminen prosessin todelliselle
arvolle

Prosessin todelliselle arvolle voidaan valita yksi seuraavista signaalityypeistä:
• Ohjaussignaali 		

4...20 mA		

Virtaus, paine, taso

• Taajuussignaali 		

0...1000 Hz		

Virtaus

• Kytkentä Pt 100:lla		

-20...+220 °C 		

Lämpötila

Tehdasasetus: 						

4...20 mA

Näin määritellään signaalityyppi PV-INPUT valikossa SETUP:

→

/

→
→

Valitse PV-INPUT .
Valitse ENTER. Signaalityypit näytetään.

/

Valitse signaalityyppi.

→

Valitse SELECT. Valittu signaalityyppi on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan SETUP.

.

Signaalityyppi on määritelty.

15.2.2

PV-SCALE – prosessin todellisen arvon skaalaus

Toiminnon PV-SCALE alavalikossa määritetään seuraavat asetukset:
PVmin

1. Prosessin todellisen arvon fysikaalinen yksikkö.
2. Prosessin todellisen arvon desimaalipisteen asema.
3. Prosessin todellisen arvon alempi skaalausarvo.
Kohdassa PVmin määritellään prosessin todellisen arvon yksikkö ja desimaalipisteen asema kaikille skaalausarvoille (SPmin, SPmax, PVmin, PVmax).

PVmax
K-Factor

Prosessin todellisen arvon ylempi skaalausarvo.
K-kerroin virtausanturille
Valikkokohta on käytettävissä vain signaalityypillä Taajuus (PV-INPUT → Taajuus).
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15.2.2.1.

PV-INPUT-asetusten vaikutukset ja riippuvuudet toiminnolle
PV-SCALE

ValikonPV-SCALE asetuksilla on kohdassa PV-INPUT valitusta signaalityypistä riippuen erilaisia vaikutuksia.
Myös valintamahdollisuudet prosessin todellisen arvon yksiköiksi (kohta PVmin) riippuvat kohdassa
PV-INPUT valitusta signaalityypistä.
Katso seuraava Taulukko 26.
Asetuksetkohdan
PV-SCALE
alavalikossa
PVmin

PVmin
PVmax

K-Factor

Vaikutuksen kuvaus

Riippuvuus kohdassa PV-INPUT valitusta
signaalityypistä
4...20 mA

PT 100

Prosessin todellisen arvon
valittava yksikkö fysikaalisille
suureille.

Virtaus, lämpötila, paine,
pituus, tilavuus.
Lämpötila
(sekä suhde % ja ei
yksikköä)

Asetusalue:

-9999...9999

Taajuus
Virtaus

-200...
annetaan
anturilta

0...9999

Viitevälin tieto prosessisäätimen
välykselle
kyllä
(P.CONTROL → PID.PARAMETER
→ DBND).

kyllä

-

Viitevälin tieto analogiselle takaisinkytkennälle (lisävaruste).
Katso luku ”16.1.16.1. OUT
ANALOG – Analogilähdön konfiguraatio” sivulla 114

kyllä

kyllä

kyllä

Anturikalibrointi:

kyllä
katso Kuva 36

ei

ei

Anturikalibrointi:

ei

ei

kyllä
katso
Kuva 37

Asetusalue:

–

–

0...9999

Taulukko 26: Kohdan PV-SCALE asetusten vaikutukset kohdassa PV-INPUT valitusta signaalityypistä riippuvaisena
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Esimerkki anturikalibroinnista signaalityypille 4...20 mA:

10

Skaalausarvo
[l/min]

Prosessin todellinen arvo

Prosessin todellinen arvo lähettimeltä:
4...20 mA vastaa 0...10 l/min

PVmax
SPmax

Prosessin
tavoitearvo

PVmin 0
SPmin 4
Kuva 36:

Skaalaus:

Prosessin tavoitearvo PLC:ltä:
4...20 mA vastaa 0...8 l/min

Tulosignaali [mA]

20

Esimerkki anturikalibroinnista signaalityypille 4...20 mA

Sisäisellä tavoite-esiarvolla (SP-INPUT → sisäinen), prosessin tavoitearvon syöttö tapahtuu suoraan
prosessitasolla.
Esimerkki anturikalibroinnista signaalityypille Taajuus:
Pulssi

Skaalaus:

Virtaus

100

K-kerroin
(pulssia/litra)

0

Prosessin tavoitearvo:
K-kerroin 1,25 vastaa 8 litraa

Litraa

10

Kuva 37:

Prosessin todellinen arvo:
100 pulssia vastaa 10 litraa

Esimerkki anturikalibroinnista signaalityypille taajuus

Näin prosessin todellinen arvo skaalataan valikossa:

→

/

→

Valitse PV-SCALE . Valinta päävalikossa (MAIN).
Valitse ENTER. Näytetään prosessin todellisen arvon skaalauksen alavalikkokohdat.

Prosessin todellinen arvo on skaalattu.
Näin asetetaan PVmin:

→
→

Valitse PVmin .

Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.
Määrittele ensin tummalla pohjalla oleva fysikaalinen yksikkö.

→

Valitse

+ . Valitse fysikaalinen yksikkö.

→

Valitse

<-

→

Valitse

+ . Skaalausarvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

→

Valitse

<-

→
80

/

desimaalipiste. Desimaalipiste näkyy tummalla pohjalla.

skaalausarvo. Skaalausarvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

/
+ arvon nosto ja <- desimaalikohdan valinta.
Aseta skaalausarvo (alempi prosessin todellinen arvo).
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→

Valitse

OK . Paluu kohtaan PV-SCALE.

PVmin on asetettu.
Näin asetetaan PVmax:

→

/

Valitse PVmax.

→

Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.
Skaalausarvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

→

/
+ arvon nosto ja <- desimaalikohdan valinta.
Aseta skaalausarvo (alempi prosessin todellinen arvo).

→

Valitse

OK . Paluu kohtaan PV-SCALE.

PVmax on asetettu.
Näin asetetaan K-kerroin:

→

/

→

Valitse K-kerroin .
Valitse ENTER. Näytetään prosessin todellisen arvon skaalauksen alavalikkokohdat.

JOKO

→

/

→

Valitse VALUE . K-kertoimen manuaalinen syöttö.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan. Desimaalipiste näkyy tummalla pohjalla.

→

Valitse

+ . Määrittele desimaalipisteen asema.

→

Valitse

<-

→

arvo. Arvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

/
+ arvon nosto ja
Aseta K-kerroin.

→

Valitse

<-

desimaalikohdan valinta.

OK . Paluu kohtaan K-Factor.

TAI

→

/

Valitse TEACH-IN . K-kertoimen laskenta tietyn nestemäärän mittauksella.

→

Valitse INPUT. Syöttömaski avataan. Desimaalipiste näkyy tummalla pohjalla.

→

Valitse ENTER, pidä painettuna 5 s. Venttiili sulkeutuu.

→

Valitse START. Säiliö täytetään.

→

Valitse STOP. Mitattu tilavuus näytetään ja syöttömaski avataan.
Desimaalipiste näkyy tummalla pohjalla.

→

Valitse

+

→

Valitse

<-

→

Valitse

+ . Skaalausarvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

→

desimaalipiste. Määrittele desimaalipisteen asema.
arvo. Arvon viimeinen kohta näkyy tummalla pohjalla.

/
+ arvon nosto ja
Aseta mitattu tilavuus.

<-

desimaalikohdan valinta.

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan K-Factor.

OK . Paluu kohtaan TEACH-IN.
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→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan PV-SCALE.

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan SETUP.
K-kerroin on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.

15.2.3

SP-INPUT – Tavoite-esiarvon tyyppi (sisäinen tai ulkoinen)

Vaikossa SP-INPUT määritellään, kuinka prosessorin tavoitearvon esimäärityksen tulisi tapahtua.
• Sisäisesti:		

Tavoitearvon syöttö prosessitasolla.

• Ulkoisesti:		

Tavoitearvon syöttö ohjaussignaalitulon kautta

Näin asetetaan tavoite-esiarvon tyyppi:

→

/

→
→

Valitse SP-INPUT
Valitse ENTER. Tavoite-esiarvojen tyypit näytetään.

/

Valitse tavoite-esiarvojen tyyppi

→

Valitse SELECT. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan SETUP.

.

Tavoite-esiarvon tyyppi on asetettu.
Sisäisellä tavoite-esiarvolla (SP-INPUT → sisäinen), prosessin tavoitearvon syöttö tapahtuu suoraan
prosessitasolla.

15.2.4

SP-SCALE – Prosessin tavoitearvon skaalaus (vain ulkoisella
tavoite-esiarvolla)

Valikossa SP-SCALE kohdistetaan alemman ja ylemmän prosessin tavoitearvon arvot vastaavaan ohjaussignaalin virta-arvoon tai jännitearvoon.
Valikko on käytettävissä vain ulkoisella tavoite-esiarvolla (SP-INPUT → ulkoinen).
Sisäisellä tavoite-esiarvolla (SP-INPUT → sisäinen), ei ole olemassa prosessin tavoitearvon skaalausta kohtien SPmin ja SPmax mukaisesti.
Tavoitearvo syötetään suoraan prosessitasossa. Fysikaalinen yksikkö ja desimaalipisteen asema
määritellään prosessin todellisen arvon skaalauksessa (PV-SCALE → PVmin).
Kuvaus, katso luku ”15.2.2 PV-SCALE – prosessin todellisen arvon skaalaus” sivulla 78
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Näin skaalataan prosessin tavoitearvo:

→

/

→
→

Valitse ENTER. Näytetään prosessin tavoitearvon skaalauksen alavalikkokohdat.
/

→
→

/
+ arvon nosto ja <- desimaalikohdan valinta.
Aseta skaalausarvo (alempi prosessin tavoitearvo). Arvo kohdistetaan suurimmalle virta-arvolle tai
ohjaussignaalin jännitearvolle.
Valitse
/

→
→

Valitse SPmin.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

→
→

Valitse SP-SCALE

OK . Paluu kohtaan SP-SCALE.

Valitse SPmax.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/
+ arvon nosto ja <- desimaalikohdan valinta.
Aseta skaalausarvo (ylempi prosessin tavoitearvo). Arvo kohdistetaan suurimmalle virta-arvolle tai
ohjaussignaalin jännitearvolle.

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan SETUP.

OK . Paluu kohtaan SP-SCALE.

Prosessin tavoitearvo on skaalattu.

Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.

15.2.5

P.CO-INIT – Iskuton vaihto KÄSIN-AUTOMATIIKKA

Valikossa P.CO-INIT voidaan iskuton vaihto käyttötilojen KÄSIN ja AUTOMATIIKKA välillä aktivoida tai
deaktivoida.
Tehdasasetus:

bumpless

Iskuton vaihto aktivoitu.

Näin aktivoidaan käyttötilojen iskuton vaihto:

→

/

→
→

Valitse P.CO-INIT
Valitse ENTER. Toiminto (bumpless) ja (standard) näytetään.

/

v alitse haluttu toiminto.
bumpless = iskuton vaihto aktivoitu
vakio = iskuton vaihto deaktivoitu

→

Valitse SELECT . Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT . Paluu kohtaan SETUP.
Käyttötilat on vaihdettu.

.
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15.3

PID.PARAMETER – Prosessisäätimen parametrointi

Tässä valikossa asetetaan seuraavat prosessisäätimen säätelytekniset parametrit manuaalisesti.
DBND 1,0 %

Prosessisäätimen epäherkkyysalue (välys)

KP

1,00

Vahvistuskerroin kohteelle (PID-säätimen P-osuus)

TN

999.0

TV

0.0

X0

0,0 %

FILTER

0

Integrointiaika (PID-säätimen I-osuus)
Integrointiaika (PID-säätimen D-osuus)
Käyttöpiste
Prosessin todellisen arvon tulon suodatus

Prosessisäätimeen integroidun PID-säätimen automaattinen parametrointi (valikkokohdat KP,
TN. TV) voidaan suorittaa toiminnon P.TUNE avulla (katso luku ”15.5 P.TUNE – Prosessisäätimen
itseoptimointi”).
Perusteet prosessisäätimen asetukseen löytyvät luvuista ”27.2 PID-säädinten ominaisuudet” ja
”27.3 PID-säätimen asetussäännöt”.

15.3.1

DBND – Epäherkkyysalue (välys)

Tämän toiminnon avulla määritetään, että prosessisäädin reagoi vasta tietystä säätöerosta lähtien. Näin suojataan magneettiventtiilejä tyypissä 8692, 8693 ja pneumaattista käyttölaitetta.
Tehdasasetus: 	1,0 % 	viitattuna skaalatun prosessin todellisen arvon väliin
(asetus valikossa PV-SCALE → PVmin → PVmax).
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→
→
→

Valitse PID.PARAMETER
Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.

/

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/
+ arvon nosto ja
arvon asetus, kun
* DBND X.X % / X0

–

arvon lasku

0% /

FILTER

5

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

prosessitaso.

Parametri on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
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Xd2’
Prosessin
tavoitearvo
(SP)

Säätö-ero

säätimeen

Xd2

Xd2

Prosessin
todellinen arvo
(PV)
Kuva 38:

15.3.2

Xd2’

Välys

Kaavio DBND; epäherkkyysalue prosessinsäädössä

KP – Prosessisäätimen vahvistuskerroin

Vahvistuskerroin määrittää PID-säätimen P-osuuden
(voidaan asettaa toiminnon P.TUNE avulla).
Tehdasasetus: 1,00
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→
→
→

Valitse PID.PARAMETER
Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.

/

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/
<- desimaalikohdan valinta ja +
arvon asetus ,kun
X.0 sec / TV
X.XX / TN
* KP

arvon nosto
1,0 sec :

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

prosessitaso.

Parametri on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
Prosessisäätimen vahvistus KP koskee skaalattua, fysikaalista yksikköä.
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15.3.3

TN – Prosessisäätimen integrointiaika

Integrointiaika määrittää PID-säätimen I-osuuden, voidaan asettaa toiminnolla P.TUNE.
Tehdasasetus: 999,9 s
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.
/

→
→

Valitse PID.PARAMETER

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/

desimaalikohdan valinta ja
999,9
arvon asetus, kun TN
<-

+

arvon nosto

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

prosessitaso.

Parametri on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
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15.3.4

TV – Prosessisäätimen derivointiaika

Derivointiaika määrittää PID-säätimen D-osuuden
(voidaan asettaa toiminnon P.TUNE avulla).
Tehdasasetus: 0,0 s
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.
/

→
→

Valitse PID.PARAMETER

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/

desimaalikohdan valinta ja
0.0 :
arvon asetus, kun TV
<-

+

arvon nosto

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

prosessitaso.

Parametri on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
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15.3.5

X0 – Prosessisäätimen käyttöpiste

Käyttöpiste vastaa suhteellisuusosuuden käyttöpistettä säätöerossa = 0.
Tehdasasetus: 0,0 %
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.
/

→
→

Valitse PID.PARAMETER

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/

arvon nosto ja – arvon lasku
0,0 %
arvon asetus, kun X0
+

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

prosessitaso.

Parametri on asetettu.
Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.

15.3.6

FILTER – Prosessin todellisen arvon tulon suodatus

Suodatin koskee kaikkia prosessin todellisen arvon tyyppejä ja siinä on alipäästöominaisuus (PT1).
Tehdasasetus: 0
Näin parametrit syötetään:

→

/

→
→

Valitse ENTER. Valikko prosessisäätimen parametrointiin näytetään.
/

→
→

Valitse PID.PARAMETER

Valitse valikkokohta.
Valitse INPUT. Syöttömaski avataan.

/

arvon nosto ja
arvon asetus, kun FILTER
+

arvon lasku

–
0

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan P.CONTROL. Vaihto asetustaso

OK . Paluu kohtaan PID.PARAMETER.

Parametri on asetettu.
88

suomi

prosessitaso.


Prosessisäätimen perusasetus

Kun alavalikosta poistutaan vasemmalla valintapainikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
Suodatinvaikutuksen asetus 10 vaiheessa
Asetus
0

Vastaa rajataajuutta (Hz)
(alhaisin suodatinvaikutus)

10

1

5

2

2

3

1

4

0,5

5

0,2

6

0,1

7

0,07

8

0,05

9

(suurin suodatinvaikutus)

0,03

Taulukko 27: Suodatinvaikutuksen asetus

Kohdasta Sivu 198 löytyy taulukko, johon asetetut parametrit voidaan kirjata.

15.4

P.Q’LIN – Prosessin ominaiskäyrän linearisointi

Tällä toiminnolla voidaan prosessin ominaiskäyrä linearisoida automaattisesti.
Tällöin selvitetään itsenäisesti korjauskäyrän tukikohdat. Tätä varten ohjelma käy läpi venttiilin iskun 20 vaiheessa ja mittaa siihen liittyvän prosessisuureen.
Korjauskäyrä ja siihen kuuluvat arvoparit tallennetaan valikkokohtaan CHARACT → FREE. Siellä niitä voidaan
tarkkailla ja ohjelmoida vapaasti. Kuvaus, katso luku 16.1.3.
Jos valikkokohtaa CARACT ei ole vielä aktivoitu ja otettu päävalikkoon (MAIN), tämä tapahtuu automaattisesti,
kun P.Q’LIN suoritetaan.
Näin P.Q´LIN suoritetaan:

→
→

/

Valitse P.Q’LIN. Toiminto on P.CONTROL-aktivoinnin jälkeen päävalikossa (MAIN).
Valitse RUN pidä painettuna niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä. P.Q’LIN käynnistetään.

Seuraavat näytöt tulevat kuvaruutuun:
Q’LIN #0
CMD = 0 %
Q.LIN #1
CMD = 10 %
...juoksevasti kohtaan asti
Q.LIN #10
CMD = 100 %
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Parhaillaan ajettavan tukikohdan näyttö
(edistys näytetään juoksevilla palkeilla näytön yläreunassa).
Q.LIN
ready
Automaattinen linearisointi on päätetty onnistuneesti.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).
Parametri on asetettu.

Mahdolliset virheilmoitukset toimintoa P.Q’LIN suoritettaessa:
Kuvaruutunäyttö

Virheen syy

Apu

Q.LIN
err/break

Linearisoinnin manuaalinen keskeytys
EXIT -painiketta painamalla.

P.Q’LIN
ERROR 1

Syöttöpainetta ei liitettynä.

Liitä syöttöpaine.

Ei prosessisuureen muutosta.

Tarkasta prosessi, kytke tarvittaessa
pumppu päälle tai avaa sulkuventtiili.
Tarkasta prosessianturi.

P.Q’LIN
ERROR 2

Syöttöpaineen katkos toiminnon
P.Q’LIN suorituksen aikana.

Tarkasta syöttöpaine.

Asennoittimen X.TUNE automaattista
sovittamista ei suoritettu.

suorita X.TUNE.

Taulukko 28: P.Q’LIN; mahdolliset virheilmoitukset

15.5

P.TUNE – Prosessisäätimen itseoptimointi

Tällä toiminnolla voidaan prosessisäätimeen integroitu PID-säädin parametroida automaattisesti.
Tällöin selvitetään itsenäisesti parametrit PID-säätimen P-, I- ja D-osuudelle ja tiedot siirretään vastaaviin valikoihin (KP, TN, TV). Siellä niitä voidaan tarkkailla ja muuttaa.
PID-säädintä koskeva selitys:
Tyypin 8693 säätöjärjestelmässä on integroitu PID-prosessisäädin. Liittämällä vastaava anturi voidaan säädellä
haluttua prosessisuuretta, kuten virtaus, lämpötila, paine jne.
Hyvän säätelykäyttäytymisen saavuttamiseksi on PID-säätimen rakenne ja parametrointi sovitettava prosessin
ominaisuuksiin (säätöreitti).
Tämä tehtävä vaatii säätelyteknistä kokemusta sekä mittausteknisiä apuvälineitä ja aikaa. Toiminnolla P.TUNE
voidaan prosessisäätimeen integroitu PID-säädin parametroida automaattisesti.
Perusteet prosessisäätimen asetukseen löytyvät luvuista ”27.2 PID-säädinten ominaisuudet” ja
”27.3 PID-säätimen asetussäännöt”.
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15.5.1

Toimintatapa, P.TUNE

Toiminto P.TUNE suorittaa automaattisen prosessintunnistuksen. Sitä varten prosessia stimuloidaan määritetyllä häiriösuureella. Vastaussignaalista johdetaan olennaiset prosessitunnussuureet ja niiden pohjalta
selvitetään prosessisäätimen rakenne ja parametrit.
Käytettäessä P.TUNE-itseoptimointia saavutetaan optimaaliset tulokset seuraavin edellytyksin:
• Vakaat tai kiinteät olosuhteet prosessin todellisen arvon PV suhteenP.TUNE-käynnistyksessä.
• Toiminnon P.TUNE suorittaminen käyttöpisteessä tai prosessisäätelyn työalueella.

15.5.2

Valmistelevat toimenpiteet P.TUNE-toiminnon suorittamiseksi

Seuraavassa kuvatut toimenpiteet eivät ole pakottavia edellytyksiä toiminnon P.TUNE suorittamiseksi.
Ne parantavat kuitenkin tuloksen laatua.
Toiminto P.TUNE voidaan suorittaa käyttötilassa KÄSIN tai AUTOMATIIKKA.
Kun P.TUNE on päätetty, säätelyjärjestelmä on aikaisemmin asetetussa käyttötilassa.

15.5.2.1.

Valmisteleva toimenpide toiminnon P.TUNE suorittamiseksi
käyttötilassa KÄSIN

Näin prosessin todellinen arvo johdetaan lähelle käyttöpistettä:

→
→
→

/

Valitse PV. Prosessin todellinen arvo PV näytetään näytössä.
Valitse MANU. Vaihto käyttötilaan KÄSIN.
Syöttömaski venttiilin manuaalista avaamista ja sulkemista varten näytetään.

Avaa venttiili OPN tai
Sulje venttiili CLS
Johda prosessin todellinen arvo toivottuun käyttöpisteeseen avaamalla tai sulkemalla säätöventtiiliä.

→ Heti, kun prosessin todellinen arvo PV on vakaa, voidaan käynnistää toiminto P.TUNE.
Prosessin todellinen arvo PV on johdettu lähelle käyttöpistettä.

15.5.2.2.

Valmisteleva toimenpide toiminnon P.TUNE suorittamiseksi
käyttötilassa AUTOMATIIKKA

Johdata prosessin todellinen arvo PV lähelle käyttöpistettä syöttämällä prosessin tavoitearvo SP.
Huomioi syötössä sisäinen tai ulkoinen tavoite-esiarvo
(P,CONTROL → SETUP → SP-INPUT → sisäinen/ulkoinen):
Sisäisellä tavoite-esiarvolla: Prosessin tavoitearvon SP syöttäminen laitteen näppäimistöllä
katso seuraava kuvaus Prosessin tavoitearvo.
Ulkoisella tavoite-esiarvolla: Prosessin tavoitearvon SP syöttö analogisen tavoitearvotulon kautta.
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Näin prosessin tavoitearvo syötetään: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

Valitse SP . Prosessin tavoitearvo näytetään näytössä.
Valitse INPUT. Syöttömaski prosessin tavoitearvon syöttämiseen näytetään.

/

→

Syötä arvo  <- desimaalikohdan valinta
 + arvon nosto
Valitun tavoitearvon SP tulisi sijaita lähellä tulevaa käyttöpistettä.
Valitse OK . Syöttötiedon vahvistus ja paluu näyttöön SP.

Prosessin todellinen arvo on syötetty.
Tavoite-esiarvon jälkeen saadaan tehtaalla esiasetettujen PID-parametrien pohjalta prosessisuureen PV
muutos.

→ Odota ennen toiminnon P.TUNE suorittamista, kunnes prosessin todellinen arvo PV on saavuttanut
vakaan tilan.

Arvon PV tarkkailuun suositellaan valitsemaan nuolipainikkeilla

/

graafinen näyttö SP/PV(t).

Jota näyttö SP/PV(t) olisi valittavana, sen on oltava aktivoituna EXTRAS-valikossa (katso luku
”16.2.1 EXTRAS – Näytön asetus”.

→ Jos arvon PV värähtely jatkuu, prosessisäätimen KP esiasetettua vahvistuskerrointa tulee pienentää valikossa P.CONTROL → PID.PARAMETER.

→ Heti, kun prosessin todellinen arvo PV on vakaa, voidaan käynnistää toiminto P.TUNE.
15.5.3

Toiminnon käynnistäminen P.TUNE

VAROITUS
Hallitsemattoman prosessin aiheuttama loukkaantumisvaara.
Toiminnon P.TUNE suorituksen aikana säätöventtiili muuttaa itsenäisesti hetkellistä avausastetta ja
puuttuu käynnissä olevaan prosessiin.
▶ Estä soveltuvilla toimenpiteillä sallittujen prosessirajojen ylittäminen.
Esimerkiksi seuraavin keinoin:
- automaattinen hätäsammutus
- Toiminnon P.TUNE keskeyttäminen STOP-painikkeella (paina vasenta tai oikeaa painiketta).
Näin toiminto P.TUNE asetetaan:

→
→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

asetustaso.

Valitse P.TUNE .

Paina RUN niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Automaattisen sovituksen aikana näytössä näkyvät seuraavat ilmoitukset:
”starting process tune” – Itseoptimoinnin käynnistys.
”identifying control process” – Prosessin tunnistus. Määritettyyn stimulointiin saadusta vastaussignaalista selvitetään ominaiset prosessisuureet.
”calculating PID parameters” – Prosessisäätimen rakenne ja parametrit selvitetään.
”TUNE ready” – Itseoptimointi on päätetty onnistuneesti.

→ Paina haluamaasi painiketta. Paluu päävalikkoon (MAIN).
92

suomi


Prosessisäätimen perusasetus

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

P.TUNE-toiminto on asetettu.
Keskeytä P.TUNE painamalla vasenta tai oikeaa valintapainiketta STOP .
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
Mahdolliset virheilmoitukset toimintoa P.TUNE suoritettaessa:
Kuvaruutunäyttö

Virheen syy

Apu

TUNE
err/break

Itseoptimoinnin manuaalinen keskeytys
EXIT -painiketta painamalla.

P.TUNE
ERROR 1

Syöttöpainetta ei liitettynä.

Liitä syöttöpaine.

Ei prosessisuureen muutosta.

Tarkasta prosessi, kytke tarvittaessa
pumppu päälle tai avaa sulkuventtiili.
Tarkasta prosessianturi.

Taulukko 29: P.TUNE; mahdolliset virheilmoitukset

Kun kaikki luvussa ”14 Käyttöönotto” kuvatut asetukset on suoritettu, prosessisäädin on käyttövalmis.
Lisätoimintojen aktivointi ja konfigurointi on kuvattu seuraavassa luvussa ”16 Lisätoiminnot”.

93

suomi


Lisätoiminnot

16

LISÄTOIMINNOT

Vaativampia säätelytehtäviä varten laitteessa on lisätoimintoja.
Tässä luvussa kuvataan sitä, kuinka lisätoiminnot aktivoidaan, asetetaan ja konfiguroidaan.
Lisätoimintojen yleiskuva ja kuvaus:
ADD.FUNCTION

Kuvaus

CHARACT

Kytkentävasteen valinta tulosignaalin ja iskun (korjauskäyrä) välillä

CUTOFF

Tiivis sulkutoiminto asennoittimelle

DIR.CMD

Ohjaussuunta tulosignaalin ja tavoiteaseman välillä

DIR.ACT

Käyttölaitekammion tuuletustilan kohdistus tosiasemaan

SPLTRNG *

Signaalialueen jako; Tulosignaali (%), jolle venttiili kulkee koko iskualueen läpi.

X.LIMIT

Mekaanisen iskualueen rajoitus

X.TIME

Säätönopeuden rajoitus

X.CONTROL

Asennoittimen parametrointi

P.CONTROL

Prosessisäätimen parametrointi

SECURITY

Koodisuoja asetuksille

SAFEPOS

Turva-aseman syöttö

SIG.ERROR

Signaalitason virhetunnistuksen konfiguraatio

BINARY.IN

Digitaalitulon aktivointi

OUTPUT

Lähtöjen konfiguraatio (lisävaruste)

CAL.USER

Kalibrointi

SET.FACTORY

Palautus tehdasasetuksiin

SERVICE.BUES

büS-huoltoliitännän konfigurointi

EXTRAS

Näytön asetus

SERVICE

Vain tehtaan sisäiseen käyttöön

SIMULATION

Tavoitearvon, prosessiventtiilin prosessin simulaatio.

DIAGNOSE

Diagnoosivalikko (lisävaruste)

* Lisätoiminto SPLTRNG on valittavissa vain, jos P.CONTROL (prosessinsäätö) ei aktivoituna.
Kuva 39:

Yleiskuva – Lisätoiminnot

16.1

Lisätoimintojen aktivointi ja deaktivointi

Käyttäjä voi ensiksi aktivoida halutut lisätoiminnot ensiksi ottamalla ne päävalikkoon (MAIN). Sen jälkeen
parametrit voidaan asettaa lisätoiminnoille.
Kun toiminto poistetaan päävalikosta, toiminto deaktivoidaan. Aikaisemmin tässä toiminnossa suoritetut
asetukset eivät ole näin enää voimassa.
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16.1.1

Lisätoimintojen lisääminen päävalilkkoon

Näin lisätään ADD.FUNCTION-toiminnossa lisätoimintoja:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

asetustaso.

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

Valitse haluttu lisätoiminto

→

Valitse ENTER. Valittu lisätoiminto on nyt merkitty rastilla

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).
Merkitty toiminto on nyt aktivoitu ja otettu päävalikkoon.

.

Lisätoiminnot on liitetty.
Näin asetetaan lisätoimintojen parametrit:

→

/

→

Valitse lisätoiminto. Valitse lisätoiminto päävalikossa (MAIN).
Valitse ENTER. Alavalikon avaaminen parametrien syöttöä varten.
Lisätietoja asetuksesta löytyy seuraavasta luvusta ”16 Lisätoiminnot”.

→ Valitse EXIT* tai ESC *
→ Valitse EXIT

. Paluu ylemmälle tasolle tai päätasolle (MAIN).

. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Lisätoiminnot on parametroitu.
*Painikkeen nimitys riippuu valitusta lisätoiminnosta.

Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).

16.1.2

Lisätoimintojen poistaminen päävalikosta

Kun toiminto poistetaan päävalikosta, aikaisemmin tässä toiminnossa suoritetut asetukset eivät
ole enää voimassa.
Näin poistetaan ADD.FUNCTION-toiminnossa lisätoimintoja:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

asetustaso.

Valitse ADD.FUNCTION .
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

Valitse lisätoiminto

→

Valitse ENTER. Poista toiminnon merkintä (ei rastia

→

Valitse ENTER. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).
Merkitty toiminto on nyt deaktivoitu ja poistettu päävalikosta.

).

Lisätoiminnot on poistettu.
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16.1.3

CHARACT – Kytkentävasteen valinta tulosignaalin
(tavoiteasema) ja iskun välillä

Ominaisuus (asiakaskohtainen ominaiskäyrä)
Tällä lisätoiminnolla valitaan kytkentävaste tavoitearvon (tavoiteasema, CMD) ja venttiili-iskun (POS) suhteen
virtauslinjan tai toimintakäyrän korjaukseen.
Tehdasasetus: lineaarinen
Jokainen asetettavaksi haluttu lisätoiminto on ensiksi otettava päävalikkoon (MAIN). Katso luku
”16.1 Lisätoimintojen aktivointi ja deaktivointi”.

Näin syötetään vapaasti ohjelmoitava ominaiskäyrä:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

→

asetustaso.

Valitse CHARACT. (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Toiminnon CHARACT valikkokohdat näytetään.

/

lineaarinen (Lineaarinen ominaiskäyrä)
GP 1:25: Samaprosenttinen ominaiskäyrä 1:25
GP 1:33: Samaprosenttinen ominaiskäyrä 1:33
GP 1:50: Samaprosenttinen ominaiskäyrä 1:50
GP 25:1: Käänteinen samaprosenttinen ominaiskäyrä 25:1
GP 33:1: Käänteinen samaprosenttinen ominaiskäyrä 33:1
GP 50:1: Käänteinen samaprosenttinen ominaiskäyrä 50:1
FREE:
*Käyttäjän määrittelemä, tukipisteiden avulla vapaasti ohjelmoitava ominaiskäyrä
Valitse SELECT . Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→ Valitse EXIT

. Vaihto asetustaso

.

prosessitaso.

Virtauksen ominaiskäyräV = f(s) on merkkinä venttiilin virtauksesta, ilmaistuna kV-arvolla käyttölaitekaran iskuista
riippuvaisena. Se on määritelty venttiili-istukan ja venttiili-istukan tiivisteen muotokielen perusteella. Yleisesti
toteutetaan kahdentyyppisiä virtauksen ominaiskäyriä, lineaarisia ja samaprosenttisia.
Lineaarisissa tunnuskäyrissä on samat iskumuutokset ds kohdistettu samoille kV-arvomuutoksille dkV
(dkV = nlin ⋅ ds).
Samaprosenttisella tunnuskäyrällä iskunmuutos ds vastaa Kv-arvon samaprosenttista muutosta.
(dkV/kV = nsamapr ⋅ ds).
Toimintakäyrä Q = f(S) ilmoittaa asennetussa venttiilissä tapahtuvan virtauksen Q ja iskujen välisen yhteyden.
Tässä tunnuskäyrässä käytetään putkistojen, pumppujen ja kuluttajien ominaisuuksia. Sen muoto poikkeaa
siksi virtauksen ominaiskäyrästä.
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Normitettu venttiili-isku [%] (POS)

Tavoiteasema [%]
CMD
Kuva 40:

Tunnuskäyrät

Säätelyjen säätötehtävissä toimintakäyrän kululle asetetaan yleensä erityisiä vaatimuksia, esim. lineaarisuus.
Tästä syystä on toimintakäyrän kulku korjattava aika ajoin soveltuvalla tavalla. Tätä tarkoitusta varten on tyyppiin
8692, 8693 asennettu siirtoelin, joka toteuttaa erilaisia tunnuskäyriä. Niitä käytetään toimintakäyrän korjaukseen.
Voidaan asettaa samaprosenttisia tunnuskäyriä 1:25, 1:33, 1:50, 25:1, 33:1 ja 50:1 sekä yksi lineaarinen tunnuskäyrä. Tämän lisäksi voidaan tunnuskäyrä ohjelmoida tukikohtien avulla vapaasti tai mittauttaa se automaattisesti.

16.1.3.1.

Vapaasti ohjelmoitavissa olevan tunnuskäyrän syöttö

Tunnuskäyrä määritellään 21 tukikohdan avulla, jotka on jaettu tasaisesti tavoiteasema-alueelle 0...100 %.
Niiden etäisyys on 5 %. Jokaiselle tukikohdalle voidaan kohdistaa vapaasti valittava isku (asetusalue 0...100 %).
Kahden viereisen tukikohdan iskuarvojen välinen erotus saa olla korkeintaan 20 %.
Näin syötetään vapaasti ohjelmoitava ominaiskäyrä:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

asetustaso.

Valitse CHARACT. Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon.
Valitse ENTER. Toiminnon CHARACT valikkokohdat näytetään.

/

Valitse FREE

→

Valitse SELEC. Tunnuskäyrän graafinen esitys näytetään.

→

Valitse INPUT. Alavalikko yksittäisine tukikohtineen (%) avataan.

→
→

/

Valitse tukikohta.

Valitse INPUT.
Syöttömaski SET-VALUE arvojen syöttöön avataan.
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Tähän asti asetettu arvo (%)

SET VALUE

y 0 –>:
[%]
ESC

2
2

OK

Tätä arvoa muutetaan
nuolipainikkeilla
Arvon vahvistaminen
Paluu ilman muutosta

→

/
+
–

Syötä arvo: Syötä arvo valitulle tukikohdalle.
arvon nosto
arvon lasku

→

Valitse

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon CHARACT.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso
prosessitaso.
Muutetut tiedot tallennetaan muistiin (EEPROM).

OK . Syöttötiedon vahvistus ja paluu alavalikkoon FREE.

Vapaasti ohjelmoitava tunnuskäyrä on syötetty.
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
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Esimerkki ohjelmoidusta tunnuskäyrästä
Venttiili-isku [%]
(POS)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Ohjaussignaali [%]
(CMD)

4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
0...5 V

Kuva 41:

Esimerkki ohjelmoidusta tunnuskäyrästä

Kohdassa ”Taulukot asiakaskohtaisille asetuksille” on luvussa ”Vapaasti ohjelmoidun ominaiskäyrän
asetukset” taulukko, johon voit kirjata omat vapaasti ohjelmoitavan tunnuskäyrän asetukset.

16.1.4

CUTOFF – tiivis sulkutoiminto

Tämä toiminto saa aikaan sen, että venttiili sulkeutuu tiiviisti säätöalueen ulkopuolella.
Sitä varten ilmoitetaan prosentteina ne tavoiteaseman (CMD) rajat, josta lähtien käyttölaite ilmataan tai tuuletetaan täysin.
Säätökäytön avaaminen tai palauttaminen tapahtuu 1 % hystereesillä.
Jos prosessiventtiili on tiiviillä sulkualueella, näyttöön tulee ilmoitus ”CUTOFF ACTIVE”.
Vain tyypillä 8693: Tässä on valittavana, mitä tavoitearvoa tiiviin sulkutoiminnon tulisi koskea:
Tyyppi PCO

Prosessin tavoitearvo (SP)

Tyyppi XCO

Tavoiteasema (CMD)

Jos on valittu tyyppi PCO, syötetään rajat prosessin tavoitearvolle (SP) prosentteina skaalausalueesta.
Tehdasasetus: Min = 0 %;		 Maks = 100 %;		

CUT type = tyyppi PCO
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Näin CUTOFF syötetään:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→
→
→
→

asetustaso.

Valitse CUTOFF . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Toiminnon CUTOFF valikkokohdat näytetään.

Valitse INPUT.
Syöttömaski Min 0 % arvojen syöttöä varten avataan.
/
+
–

Syötä arvo: Syötä arvo valitulle tukikohdalle.
arvon nosto
arvon lasku

Valitse INPUT.
Syöttömaski Max 100 % arvojen syöttöä varten avataan.
/
Syötä arvo: Syötä arvo valitulle tukikohdalle.
+ arvon nosto
– arvon lasku
Valitse

OK . Syöttötiedon vahvistus ja paluu alavalikkoon CUTOFF.

*Jos alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.

tai tyypillä 8693:

→

Valitse INPUT.
Syöttömaski CUT type* arvojen syöttöön avataan.
*Olemassa vain tyypillä 8693

→

Valitse SELEC. Syöttömaski Type PCO prosessin tavoitearvon valinnan syöttöön.

→

Valitse SELEC. Syöttömaski Type XCO prosessin tavoiteaseman valinnan syöttöön.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon CUTOFF.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso
prosessitaso.
Muutetut tiedot tallennetaan muistiin (EEPROM).
Tiivis CUTOFF-sulkutoiminto on syötetty.
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
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Venttiili-isku [%]
(POS)

asetettavissa välille 75...100 %

Tavoitearvo [%]
(CMD)
asetettavissa välille 0...25 %
Kuva 42:

Kaavio – CUTOFF;

16.1.5

DIR.CMD – Asennoittimen tavoitearvon ohjaussuunta (Direction)

Tämän lisätoiminnon avulla asetetaan ohjaussuunta tulosignaalin (INPUT) ja käyttölaitteen tavoiteaseman
(CMD) välillä.
Jokainen asetettavaksi haluttu lisätoiminto on ensiksi otettava päävalikkoon (MAIN). Katso luku
”16.1 Lisätoimintojen aktivointi ja deaktivointi”.

Näin syötetään asennoittimen tavoitearvon ohjaussuunta: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

→

Valitse DIR.CMD . Ohjaussuunta näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Syöttömaski ohjaussuunnan syöttämiseen näytetään.

/

Valitse SELEC. Rise: suora ohjaussuunta (esim. 4 mA tai 0 V → 0 %, 20 mA tai 5/10 V → 100 %)
Fall: käänteinen ohjaussuunta (esim. 4 mA tai 0 V → 100 %, 20 mA tai 5/10 V → 0 %)
Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä .
Valitse EXIT. Syöttötiedon vahvistus ja paluu näyttöön DIR.CMD.

Asennoittimen tavoitearvon ohjaussuunta on syötetty.

Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
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Tavoiteasema
(CMD)

Tulosignaali
(INPUT)
Kuva 43:

Kaavio DIR.CMD

16.1.6

DIR.ACT – Toimilaitteen ohjaussuunta (Direction)

Tämän lisätoiminnon avulla asetetaan ohjaussuunta käyttölaitteen ohjaussuunnan ja tosiaseman (POS) välillä.
Tehdasasetus: Rise
Näin syötetään toimilaitteen ohjaussuunta ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→
→

Valitse DIR.ACT . Ohjaussuunta näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Syöttömaski ohjaussuunnan syöttämiseen näytetään.

/

Valitse SELEC. Rise: suora ohjaussuunta (ilmattu → 0 %; tuuletettu 100 %)
Fall: käänteinen ohjaussuunta (ilmattu → 100 %; tuuletettu 0 %)
Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä .
Valitse EXIT. Syöttötiedon vahvistus ja paluu näyttöön DIR.ACT.

Toimilaitteen ohjaussuunta on syötetty.
Jos tässä valitaan toiminto Fall, nuolipainikkeiden kuvaus (näytössä) vaihtuu käyttötilassa KÄSIN
OPN → CLS ja CLS → OPN
Vasta prosessitasolle vaihdettaessa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT
avulla poistuttaessa muutetut tiedot tallennetaan muistiin (EEPROM).
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Todellinen asema
(POS)

Tuuletustila
tuuletettu

ilmattu
Kuva 44:

Kaavio DIR.ACT

16.1.7

SPLTRNG – signaalialueen jako (Split range)

Tulosignaalin min. ja maks.arvot (%), jolle venttiili kulkee koko iskualueen läpi.
Tehdasasetus: Min = 0 %;

Maks = 100 %

Tyyppi 8693: Lisätoiminto SPLTRNG voidaan valita ainoastaan asennoittimena käytettäessä.
P.CONTROL = ei aktivoitu.
Tällä lisätoiminnolla rajoitetaan tyypin 8692, 8693 tavoiteasema-aluetta määrittelemällä minimaalinen ja maksimaalinen arvo.
Näin voidaan käytetty ohjaussignaalialue (4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V tai 0...5 V) jakaa useammalle laitteelle
(ilman päällekkäisyyttä tai päällekkäisyydellä).
Tällä tavoin voidaan useampia venttiilejä käyttää vuorotellen tai päällekkäisillä tavoitearvoalueilla samanaikaisesti säätöeliminä.
Näin signaalialueen jako syötetään: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→
→

Valitse SPLTRNG . Ohjaussuunta näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Syöttömaski ohjaussuunnan syöttämiseen näytetään.

Valitse INPUT.
Syöttömaski Min 0 % arvojen syöttöä varten avataan.
/
+
–

Syötä arvo: Tulosignaalin minimiarvon syöttö (%). Asetusalue: 0...75 %
arvon nosto
arvon lasku

→

Valitse INPUT.
Syöttömaski Max 100 % arvojen syöttöä varten avataan.

→

/
Syötä arvo: Tulosignaalin maksimiarvon syöttö (%).
Asetusalue: 25...100 %
+ arvon nosto
– arvon lasku

→

Valitse OK *. Syötön vahvistus ja paluu SPLTRNG-näyttöön.
Signaalialueen jako on syötetty.

*Kun alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
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Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
Ohjaussignaalialueen jako kahdeksi tavoitearvoalueeksi
Venttiili-isku [%] (POS)
100

4

6

8

10

Tavoitearvoalue
Asennoitin 1

12

14

16

18

20

Tavoitearvo [mA]
(INP)

Tavoitearvoalue
Asennoitin 2

Kuva 45:

Kaavio SPLTRNG

16.1.8

X.LIMIT – Mekaanisen iskualueen rajoitus

Tämä lisätoiminto rajaa (fysikaalisen) iskun annettuihin prosenttiarvoihin (minimi ja maksimi). Tällöin rajoitetun
iskun iskualue asetetaan arvoon 100 %.
Jos rajoitetulta iskualueelta poistutaan käytössä, näytetään negatiivisia POS-arvoja tai POS-arvoja, jotka ovat
suurempia kuin 100 %.
Tehdasasetus:		 Min = 0 %,		

Maks = 100 %

Näin syötetään mekaanisen iskualueen rajoitus: ( Asetus prosessitasolla)

→
→

/

Valitse X.LIMIT . Mekaanisen iskualueen rajoitus näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Näytetään syöttömaski mekaanisen iskualueen syöttämiseen.

→

Valitse INPUT.
Syöttömaski Min 0 % arvojen syöttöä varten avataan.

→

/
Syötä arvo: Iskualueen alkuarvon syöttö (%).
Asetusalue: 0...50 % kokonaisiskusta
+ arvon nosto
– arvon lasku

→

Valitse INPUT.
Syöttömaski Max 100 % arvojen syöttöä varten avataan.

→

/
Syötä arvo: Iskualueen loppuarvon syöttö (%)
Asetusalue: 50...100 % kokonaisiskusta
+ arvon nosto
– arvon lasku
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→

Valitse OK *. Syötön vahvistus ja paluu X.LIMIT-näyttöön.
Vähimmäisetäisyys asetusten Min ja Max välillä on 50 %
Mekaanisen iskualueen rajoitus on syötetty.

*Kun alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.

Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
Rajoitettu isku (%)
(POS)

Fysikaalinen isku (%)
(POS)

Asetusalue
käyttötilassa KÄSIN

Säätöalue
käyttötilassa
AUTOMATIIKKA

Rajoittamaton isku

Rajoitettu isku

Tavoitearvo [mA]
(INPUT)
Kuva 46:

Kaavio X.LIMIT

16.1.9

X.TIME – Säätönopeuden rajoitus

Tämän lisätoiminnon avulla voidaan määritellä avausajat ja sulkuajat koko iskulle ja siten rajoittaa säätönopeuksia.
Toimintoa X.TUNE suoritettaessa kirjataan toiminnoille Open ja Close automaattisesti minimaalinen avaus- ja sulkuaika koko iskulle. Näin voidaan siirtyä maksiminopeudella.
Tehdasasetus: tehtaalla mitatut arvot toiminnolla X.TUNE
Jos säätönopeutta halutaan rajoittaa, voidaan toiminnoille Open ja Close syöttää arvot, jotka ovat X.TUNE-toiminnolla mitattujen minimiarvojen ja 60 s:n välillä.
Näin syötetään säätönopeuden rajoitus: ( Asetus prosessitasolla)

→
→
→

/

Valitse X.TIME . Mekaanisen iskualueen rajoitus näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Näytetään syöttömaski säätönopeuden rajoituksen
syöttämiseen.

Valitse INPUT.
Syöttömaski Open 1 arvojen syöttöä varten avataan.
105

suomi


Lisätoiminnot

→

/
Syötä arvo: Avausaika koko iskulle (sekunneissa)
Asetusalue: 1...60 sekuntia
+ arvon nosto
– arvon lasku

→

Valitse INPUT.
Syöttömaski CLOSE 1 arvojen syöttöä varten avataan.

→

/
Syötä arvo: Sulkuaika koko iskulle (sekunneissa)
Asetusalue: 1...60 sekuntia
+ arvon nosto
– arvon lasku

→

Valitse OK *. Syötön vahvistus ja paluu X.TIME-näyttöön.

säätönopeuden rajoitus on syötetty.
*Kun alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
Avausnopeuden rajoituksen vaikutus tavoitearvoloikassa
Venttiili-isku [%]
(POS, CMD)

Tavoitearvo
Todellinen
arvo

Open
Kuva 47:

Kaavio X.TIME

16.1.10

X.CONTROL – Asennoittimen parametrointi

t

Tällä toiminnolla voidaan asennoittimen parametreja jälkisäätää.
Jälkisäätö tulisi suorittaa vain, kun se on välttämätöntä käyttötarkoituksessa.
Toiminnon X.CONTROL parametrit asetetaan automaattisesti arvoa DBND (välys) lukuun ottamatta,
perusasetuksia määritettäessä suorittamalla toiminto X.TUNE.
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Jos toimintoa X.TUNE suoritettaessa myös arvon DBND (välys, toimilaitteen kitkakäyttäytymisestä
riippuen) asetus selvitetään automaattisesti, toiminnon X.CONTROL on oltava aktivoituna päävalikkoon (MAIN) tallentamisen avulla.
Kun toimintoa X.TUNE suoritetaan, kaikki aikaisemmin jälkisäädetyt arvot päällekirjoitetaan (paitsi
jos toiminto X.TUNE on parametroitu manuaalisesti).
DBND

Epäherkkyysalue (välys)

KXopn

Suhteellisuusosuuden vahvistuskerroin (venttiilin tuuletusta varten)

KXcls

Suhteellisuusosuuden vahvistuskerroin (venttiilin ilmanpoistoa varten)

KDopn

Derivointiosuuden vahvistuskerroin (venttiilin tuuletusta varten)

KDcls

Derivointiosuuden vahvistuskerroin (venttiilin ilmanpoistoa varten)

YBfric

Kitkakorjaus (venttiilin tuuletusta varten)

YEfric

Kitkakorjaus (venttiilin ilmanpoistoa varten)

Näin syötetään asennoittimen parametrointi: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→
→
→

Valitse X.CONTROL . Mekaanisen iskualueen rajoitus näytetään näytössä.
Valitse ENTER. Syöttömaski asennoittimen parametrointiin näytetään.

Valitse INPUT.
Syöttömaski DBND 1%, KXopn, KXcls, KDopn, KDcls, YBfric und YEfric
arvojen syöttämistä varten avataan.
/
+
–

Syötä arvo:
arvon nosto
arvon lasku
Valitse OK *.

Asennoittimen parametrointi on syötetty.
*Kun alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
DBND 		Asennoittimen epäherkkyysalue (välys)
					Välyksen syöttö (%), skaalattuun iskualueeseen nähden;
eli X.LIMIT Max – X.LIMIT Min
(katso lisätoiminto ”16.1.8 X.LIMIT – Mekaanisen
iskualueen rajoitus” ).
Tämä toiminto saa aikaan sen, että säädin laukeaa vasta tietystä säätöerosta lähtien, ja näin suojataan magneettiventtiilejä tyypissä 8692, 8693 ja pneumaattista käyttölaitetta.
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Xd1’
Asetuksen
tavoitearvo

Säätöero

säätimeen

Xd1

Xd1

Asetuksen
todellinen
arvo

Xd1’

Välys

Kuva 48:

Kaavio X.CONTROL

16.1.11

P.CONTROL – Prosessisäätimen asetus ja parametrointi

Prosessisäätimen parametrointi on kuvattu luvussa ”15.1 P.CONTROL – Prosessisäätimen asetus ja
parametrointi”.

16.1.12

SECURITY – Koodisuoja asetuksille

Toiminnolla SECURITY voidaan estää epätoivottu tyypin 8692, 8693 tai yksittäisten toimintojen käyttö.
Tehdasasetus: Access Code:

0000

Jos koodisuoja on aktivoitu, jokaisessa lukitussa käyttötoiminnossa pyydetään ensin koodin syöttöä (asetettu Access Code tai Masterkoodi).
Näin koodisuoja asetetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

→
→

/

<-

Desimaalikohdan syöttö ja + numeron nosto.
Syötä koodi.
Ensiasetuksessa: Access Code 0000 (tehdasasetus)
Aktivoidulla koodisuojauksella: Access Code käyttäjältä*

Valitse OK . Toiminnon SECURITY alavalikko avataan.
/

Valitse CODE.

Valitse INPUT.
Näytetään syöttömaski pääsykoodin (Access Code) määrittämiseksi.
/

→
→ Valitse
→

Valitse SECURITY (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Näytetään syöttömaski pääsykoodille (Access Code).

→
→

asetustaso.

<Valitse
/

Desimaalikohdan valinta ja
Syötä haluttu pääsykoodi.

+

numeron nosto

OK . Vahvistus ja paluu valikkoon SECURITY.
. Valitse käyttötoiminnot, jota koodisuojan tulisi koskea.

Valitse SELECT. Aktivoi koodisuoja rastilla
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→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Koodisuoja on asetettu.
Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
*Jos asetettu koodi on unohtunut:
Masterkoodia ei voi muuttaa ja sen avulla voidaan suorittaa kaikki käyttötoimet. Tämä 4-numeroinen masterkoodi löytyy tyypin 8692, 8693 painetusta pikaohjeesta.

16.1.13

SAFEPOS – Turva-aseman syöttö

Tällä toiminnolla määritetään käyttölaitteen turva-asema, johon ajetaan määritetyillä signaaleilla.
Asetettuun turva-asemaan ajetaan nyt,
• kun vastaava signaali on digitaalitulossa
(konfiguraatio katso luku ”16.1.15 BINARY.IN – Digitaalitulon aktivointi”) tai
• kun esiintyy signaalivirhe
(konfiguraatio katso luku ”16.1.14 SIG.ERROR – Signaalitason virhetunnistuksen konfiguraatio”).
Väyläversiossa turva-asemaan ajetaan lisäksi, kun esiintyy
• BUS ERROR (asetettavissa)
Jos mekaaninen iskualue on rajoitettu toiminnolla X.LIMIT, voidaan ajaa ainoastaan turva-asemille
näiden rajoitusten sisällä.
Tämä toiminto suoritetaan vain käyttötilassa AUTOMATIIKKA.
Tehdasasetus: 0 %
Näin turva-asema syötetään: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→
→
→

Valitse SAFEPOS . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Syöttömaski asennoittimen parametrointiin näytetään.

Valitse INPUT.
Turva-aseman syöttö Asetusalue: 0...100 %**
/
+
–

Syötä arvo:
arvon nosto
arvon lasku
Valitse OK *.

Turva-asema on syötetty.

*Kun alavalikosta poistutaan painikkeella ESC , arvo säilyy muuttumattomana.
**	Jos turva-asema on 0 % tai 100 %, käyttölaite ilmataan tai tuuletetaan kokonaan heti, kun turva-asema on aktiivinen
lisätoiminnoissa SIG-ERROR tai BINARY-IN.
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Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).

16.1.14

SIG.ERROR – Signaalitason virhetunnistuksen konfiguraatio

Toiminto SIG.ERROR on tarkoitettu virheen tunnistamiseen tulosignaalissa.
Kun signaalin virhetunnistus on aktivoitu, vastaava virhe näytetään näytössä
(katso luku ”21.3 Virheilmoitukset”.
Virhetunnistus tulosignaalissa on mahdollista vain signaalityypeille 4...20 mA ja Pt 100.
Muilla signaalityypeillä vastaava valikkohaara poistetaan näytöstä.
• 4...20 mA: Virhe tulosignaalissa ≤ 3,5 mA (±0,5 % Loppuarvo, hystereesi 0,5 % v. loppuarvosta)
• Pt 100 (säädettävissä vain prosessisäätimellä 8693):
Virhe tulosignaalissa 225 °C (±0,5 % Loppuarvo, hystereesi 0,5 % v. loppuarvosta)
Signaalityyppi asetetaan seuraavissa valikoissa:
1.		INPUT (tyypillä 8692 ja 8693):
Katso luku ”14.2 INPUT – Tulosignaalin asetus”.
2.		P.CONTROL (vain tyypillä 8693 ja prosessisäätimen ollessa aktivoituna):
Katso luku ”15.2.1 PV-INPUT – Signaalityypin määrittäminen prosessin todelliselle arvolle”.
HUOMAUTUS: Virhetunnistus on mahdollista vain, kun kohdassa SP-INPUT on valittu ulkoinen
tavoite-esiarvo. Katso luku ”15.2.3 SP-INPUT – Tavoite-esiarvon tyyppi (sisäinen tai ulkoinen)”.
Näin asetetaan signaalin virhetunnistus tulosignaalille: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

Valitse ENTER. Syöttömaski signaalin virhetunnistuksen asetukseen tulosignaalille näytetään.
/

→
→

Valitse SIG.ERROR . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).

Valitse SP/CMD Input . SP = prosessin tavoitearvo, CMD = tavoiteasema
Valitse ENTER.

/

→

 alitse Error off (signaalin virhetunnistuksen deaktivointi).
V
Valitse Error on (signaalin virhetunnistuksen aktivointi).
Valitse SELEC.Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

.

→

/

Valitse SAFEPOS (turva-asemaan ajon* deaktivointi/aktivointi) .

→

/

 alitse SafePos off .
V
Valitse SafePos on**.

→

Valitse SELEC.Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon SP/CMD Input.

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon SIG.ERROR.
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Vain tyypillä 8693 (prosessisäätö):

→

/

→
→

Valitse ENTER. Syöttömaski signaalin virhetunnistuksen asetukseen tulosignaalille näytetään.
/

→
→

Valitse SIG.ERROR . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).

Valitse PV-Input . PV = prosessin todellinen arvo
Valitse ENTER.

/

→

 alitse Error off (signaalin virhetunnistuksen deaktivointi).
V
Valitse Error on (signaalin virhetunnistuksen aktivointi).
Valitse SELEC.Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

.

→

/

Valitse SAFEPOS (turva-asemaan ajon* deaktivointi/aktivointi) .

→

/

 alitse SafePos off .
V
Valitse SafePos on**.

→

Valitse SELEC.Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon SP/CMD Input.

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon SIG.ERROR.

.

Signaalin virhetunnistus tulosignaalille on asetettu.
* Turva-asemaan ajo voidaan asettaa vain, kun signaalin virhetunnistus on aktivoitu (Error on). Kun signaalin
virhetunnistus on deaktivoitu (Error off), näyttöön tulee ilmoitus ”not available”.
** Käyttölaitteen käyttäytyminen signaalin virhetunnistuksessa, katso seuraava kuvaus.

16.1.14.1.

Käyttölaitteen käyttäytyminen turva-aseman ollessa deaktivoituna
tai aktivoituna

Valinta SafePos off

– Käyttö pysähtyy asemaan, joka vastaa viimeksi siirrettyä tavoitearvoa
(oletusasetus).

Valinta SafePos on

– Turva-asemaan ajo aktivoitu:

Käyttölaitteen käyttäytyminen signaalin virhetunnistuksessa riippuu lisätoiminnon SAFEPOS aktivoinnista.
Katso luku ”16.1.13 SAFEPOS – Turva-aseman syöttö”.
• SAFEPOS aktivoitu: 		Signaalin virhetunnistuksessa käyttölaite ajaa asemaan, joka on ilmoitettu
lisätoiminnossa SAFEPOS.
• SAFEPOS ei aktivoitu: 	Käyttölaite ajaa turvapääteasentoon, johon se ajaisi sähköisen ja pneumaattisen apuenergian katkoksen sattuessa.
Katso luku ”10.9 Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian häiriön jälkeen”.
Aktivointi turva-asemaan ajoon (valinta SafePos on) on mahdollista vain, kun signaalin virhetunnistus on aktivoituna (ERROR on).
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16.1.15

BINARY.IN – Digitaalitulon aktivointi

Tässä valikossa konfiguroidaan digitaalitulo. Sille voidaan kohdistaa seuraavat toiminnot:
SafePos
Manu/Auto
X.TUNE

SafePos-asemaan ajo
Käyttötilan vaihto (KÄSIN / AUTOMATIIKKA)
X.TUNE-toiminnon käynnistäminen

Vain tyypillä 8693 ja prosessisäätimen ollessa aktivoituna:
X.CO/P.CO

Vaihto asennoittimen ja prosessisäätimen välillä

Näin digitaalitulot aktivoidaan: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

Valitse BINARY.IN . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Syöttömaski digitaalitulojen aktivointiin näytetään.

/

 alitse eri BIN.IN . Valitse
V
SafePos . Valitse asemaan ajo SafePos,
Manu/Auto. Vaihda käyttötila,
Valitse X.Tune . Käynnistä X.TUNE ,
Valitse X.CO / P.CO . Valitse vaihto asennoittimen ja prosessisäätimen välillä tai
Valitse BIN.IN type ja aktivoi normally open tai normally closed .

→

Valitse SELECT. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

.

prosessitaso.

Digitaalitulot on aktivoitu.
SafePos – Turva-asemaan ajo:
Käyttölaitteen käyttäytyminen riippuu lisätoiminnon SAFEPOS aktivoinnista. Katso luku
”16.1.13 SAFEPOS – Turva-aseman syöttö”.
SAFEPOS aktivoitu:

Käyttölaite ajaa turva-asemaan, joka on annettu lisätoiminnossa SAFEPOS.

SAFEPOS deaktivoitu:

Käyttölaite ajaa turvapääteasentoon, johon se ajaisi sähköisen ja pneumaattisen
apuenergian katkoksen sattuessa.
Katso luku ”10.9 Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian
häiriön jälkeen”.

Digitaalitulo = 1

→ Käyttölaite ajaa asetettuun turva-asemaan.

Manu/Auto – Vaihto käyttötilan KÄSIN ja AUTOMATIIKKA välillä:
Digitaalitulo = 0
Digitaalitulo = 1

→ Käyttötila AUTOMATIIKKA AUTO
→ Käyttötila KÄSIN MANU
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Jos valikossa BINARY.IN on valittu toiminto Manu/Auto, käyttötilan muuttaminen painikkeilla
MANU ja AUTO ei ole enää mahdollista prosessitasolla.
X.TUNE – Toiminnon X.TUNE käynnistäminen:
Digitaalitulo = 1

→ Käynnistä X.TUNE

X.CO/P.CO – Vaihto asennoittimen ja prosessisäätimen välillä:
Tämä valikkokohta on käytettävissä ainoastaan tyypille 8693 ja prosessisäätimen ollessa aktivoituna
(P.CONTROL).
Digitaalitulo = 0
Digitaalitulo = 1

16.1.16

→ Asennoitin (X.CO)
→ Prosessisäädin (P.CO)

OUTPUT – Lähtöjen konfiguraatio (lisävaruste)

Valikkokohta OUTPUT tulee näkyviin ADD.FUNCTION-valintavalikossa vain silloin, kun tyypissä
8692, 8693 on lähtöjä (lisävaruste).
Tyypille 8692, 8693 lisävarustelähdöillä on olemassa seuraavat versiot:
• yksi analogilähtö
• yksi analogilähtö ja kaksi digitaalilähtöä
• kaksi digitaalilähtöä
Tyypin 8692, 8693 tyypin mukaan valikkokohdassa OUTPUT näkyvät vain mahdollisesti asetettavissa
olevat lähdöt (ANALOG, ANALOG + BIN 1 + BIN 2 tai BIN 1 + BIN 2).

Näin lähdöt konfiguroidaan: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

Valitse ENTER. Syöttömaski lähtöjen konfigurointiin näytetään.
/

→
→

Valitse OUT ANALOG.
Valitse ENTER ja suorita analogilähdön konfiguraatio.

/

→
→

Valitse OUTPUT . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).

Valitse OUT BIN1 .
Valitse ENTER ja suorita digitaalilähdön 1 konfiguraatio.

/

Valitse OUT BIN2.

→

Valitse ENTER ja suorita digitaalilähdön 2 konfiguraatio.

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Lähdöt on konfiguroitu.
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16.1.16.1.

OUT ANALOG – Analogilähdön konfiguraatio

Typpi 8692: Analogilähdön kautta voi tapahtua ajankohtaisen aseman (POS) tai tavoitearvon (CMD) palaute
valvomoon.
Tyyppi 8693: Analogilähdön kautta voi tapahtua ajankohtaisen aseman (POS) tai tavoitearvon (CMD), prosessin
todellisen arvon (PV) tai prosessin tavoitearvon (SP) palaute valvomoon.
Näin analogilähtö konfiguroidaan: ( Asetus prosessitasolla)

→

/

→
→

Valitse ENTER. Syöttömaski analogilähdön konfigurointiin näytetään.
/

→
→

/

/

→
→

.

Valitse SP. (Vain tyypillä 8693 (prosessisäätö)
Valitse SELEC. Prosessin tavoitearvon tulostus.

/

→
→

.

Valitse PV . Prosessin todellisen arvon tulostus. (Vain tyypillä 8693, prosessisäätö)
Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

/

.

Valitse CMD . Tavoiteaseman tulostus.
Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→
→

Valitse POS . Tosiaseman tulostus.
Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→
→

Valitse OUT ANALOG . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).

Valitse OUT.type. Normisignaalin valinta.
Valitse ENTER ja suorita ohjaussignaalin valinta.

/

Valitse ohjaussignaali .

→

Valitse SELECT. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon OUT.type.

→

Valitse EXIT ja paluu valikkoon OUT ANALOG.

.

Analogilähtö on konfiguroitu.

16.1.16.2.

OUT BIN1 / OUT BIN2 – Digitaalilähtöjen konfigurointi

Seuraava kuvaus koskee molempia digitaalilähtöjä OUT BIN 1 ja OUT BIN 2, koska käyttö valikossa on identtistä.
Digitaalilähtöjä 1 ja 2 voidaan käyttää yhteen seuraavista tulostuksista:
POS.Dev
POS.Lim-1/2
Safepos

Sallitun säätöpoikkeaman ylitys
Ajankohtainen asema annettuun raja-asentoon nähden (> tai <)
Käyttölaite turva-asemassa

ERR.SP/CMD Johtokatkos (SP = prosessin tavoitearvo / CMD = tavoitearvoasema)
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ERR.PV

Johtokatkos (prosessin todellinen arvo). Olemassa vain tyypillä 8693.

Remote

Käyttötila (AUTOMATIIKKA / KÄSIN)

Tune.Status

Tila X.TUNE (prosessin optimointi)

DIAG.State-1/2 Diagnoosilähtö (lisävaruste)
Mahdollisten tulostusten ja niihin kuuluvien kytkentäsignaalien yleiskuva:
Valikkokohta
POS.Dev

Kytkentäsignaali Kuvaus
0
Säätöpoikkeama on asetetun rajan sisällä.
1

Säätöpoikkeama on asetetun rajan ulkopuolella.

0

Tosiasema on raja-asetuksen yläpuolella

1

Tosiasema on raja-asetuksen alapuolella

0

Käyttölaite ei ole turva-asemassa.

1

Käyttö on turva-asemassa.

ERR.SP/CMD

0

Ei johtokatkosta olemassa.

ERR.PV

1

Johtokatkos olemassa.

0

Laite on käyttötilassa AUTOMATIIKKA.

1

Laite on käyttötilassa KÄSIN.

0

Parhaillaan toimintoa X.TUNE ei suoritetta.

1

Parhaillaan toiminto X.TUNE suoritetaan.

POS.Lim-1/2
Safepos

Remote

Tune.Status

DIAG.State-1/2

0/1 vuorotellen
(10 s)

Toiminto on keskeytetty X.TUNE version aikana tapahtuneen virheen
vuoksi.

0

Ei yhtään diagnoosi-ilmoitusta valituille tilasignaaleille.

1

Diagnoosi-ilmoitus valituille tilasignaaleille olemassa.

Taulukko 30: OUT BIN 1/2; Mahdolliset tulostukset ja niihin kuuluvat kytkentäsignaalit

Kytkentäsignaali
0
1

Kytkentätilat
normally open

normally closed

0V
24 V

24 V
0V

Taulukko 31: OUT BIN 1/2; kytkentätilat
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16.1.16.3.

Toiminnon OUT BIN 1 ja OUT BIN 2 alavalikkokohtien asetus

Näin alavalikot avataan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

asetustaso.

Valitse OUTPUT (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Lähdöt näytetään.

/

→

Valitse OUT BIN1/2
Valitse ENTER . Toiminnon OUT BIN 1/2 alavalikkokohdat näytetään.

Alavalikot on avattu.
• POS.Dev – Hälytyslähtö asennoittimen liian suurelle säätöpoikkeamalle
• POS.Lim-1/2 – Ajankohtaisen aseman tulostus annettuun raja-asentoon nähden
Näin alakohdat OUT BIN 1 ja OUT BIN 2 asetetaan:
POS.Dev – Hälytyslähtö asennoittimen liian suurelle säätöpoikkeamalle:

→

/

→
→

→

Valitse POS.Dev
Valitse SELEC. Syöttömaski raja-arvolle (Deviation:) avataan.

/

 + arvon nosto
– arvon lasku
Syötä raja-arvo sallitulle säätöpoikkeamalle.
Asetusalue: 1...50 % (ei saa olla välystä pienempi).

Valitse OK . Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon OUT BIN 1/2.
Aseta sitten alavalikossa OUT.type haluttu kytkentätila.

POS.Lim-1/2 – Ajankohtaisen aseman tulostus annettuun raja-asentoon nähden:

→

/

→
→

→

Valitse POS.Lim-1/2
Valitse SELEC. Syöttömaski raja-asetukselle (Limit:) avataan.

/

 + arvon nosto
– arvon lasku
Syötä raja-asetus.
Asetusalue: 0...100 %.

Valitse OK . Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon OUT BIN 1/2.
Aseta sitten alavalikossa OUT.type haluttu kytkentätila.
Alavalikot on asetettu.
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• Safepos – Ilmoituksen tulostus: Käyttölaite turva-asemassa
• ERR.SP/CMD – Ilmoituksen tulostus: Johtokatkos prosessin tavoitearvossa/tavoiteasemassa
Olemassa vain, kun toiminto on aktivoitu valikossa SIG.ERR (SIG.ERR → SP/CMD input → Error on).
Katso luku ”16.1.14 SIG.ERROR – Signaalitason virhetunnistuksen konfiguraatio”.
• ERR.PV – Ilmoituksen tulostus: Johtokatkos prosessin todellisessa arvossa (vain tyypillä 8693)
Olemassa vain, kun toiminto on aktivoitu valikossa SIG.ERR (SIG.ERR → PV Input → Error on).
Katso luku ”16.1.14 SIG.ERROR – Signaalitason virhetunnistuksen konfiguraatio”.
• Remote – Käyttötilan AUTOMATIIKKA / KÄSIN tulostus
• Tune.Status - Lähtö TUNE (prosessioptimointi)
Näin määrität lähdön:

→

/

→

Valitse alakohdat . (Safepos, ERR.SP/CMD, ERR.PV, Remote tai Tune.Status).
Valitse SELEC. Vahvista alavalikkokohta digitaalilähdön lähtötoimintona. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä .
Aseta sitten alavalikossa OUT.type haluttu kytkentätila.

Tulostus on määritetty.
• DIAG.State-1/2 – Diagnoosilähtö (vaihtoehto)
Ilmoituksen tulostus: Valitun tilasignaalin diagnoosi-ilmoitus
Kuvaus, katso luku ”16.2.4 DIAGNOSE – Valikko ventiilinvalvontaan (vaihtoehto)”.
Näin OUT.type syötetään:

→

/

→
→
→

Valitse DIAG.State-1/2 .
Valitse SELEC. Näytetään ne tilasignaalit, jotka voidaan aktivoida ilmoituksen tulostusta varten.

/

Valitse tilasignaali . Valitse tilasignaali, joka halutaan kohdistaa diagnoosilähdölle.
Valitse SELEC. Aktivoi valinta rastimalla

deaktivoi poistamalla rasti

→ Aktivoi halutessasi lisää tilasignaaleja diagnoosilähtöä varten painikkeilla
→

/

.
ja SELEC.

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon OUT BIN 1/2.
Aseta sitten alavalikossa OUT.type haluttu kytkentätila.
OUT.type on syötetty.

• OUT.type – Kytkentätilan asetus
Tulostuksen valinnan lisäksi on digitaalilähdölle syötettävä haluttu kytkentätila. Katso ”Taulukko 32:
OUT BIN 1/2; kytkentätilat”.
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Näin OUT.type syötetään:

→

/

→
→

Valitse OUT.type .
Valitse SELEC. Kytkentätilat normally open ja normally closed näytetään.

/

Valitse kytkentätila .

→

Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon OUT BIN 1/2.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon OUTPUT.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

.

prosessitaso.

OUT.type on syötetty.

Kytkentäsignaali

Kytkentätilat
normally open

normally closed

0

0V

24 V

1

24 V

0V

Taulukko 32: OUT BIN 1/2; kytkentätilat

Vasta prosessitasolle vaihdossa, päävalikosta (MAIN) vasemman valintapainikkeen EXIT avulla
poistuttaessa, tallennetaan muutetut tiedot muistiin (EEPROM).
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16.1.17

CAL.USER – Todellisen arvon ja tavoitearvon kalibrointi

Tällä toiminnolla voidaan seuraavat arvot kalibroida manuaalisesti:

• Asetuksen todellinen arvo calibr. POS (0...100 %)
• Tavoiteasema calibr. INP (4...20 mA, 0...20 mA, 0...5 V, 0...10 V)
Kalibrointia varten näytetään signaalityyppi, joka on määritelty tulosignaalille.
Katso luku ”14.2 INPUT – Tulosignaalin asetus”.
Tyyppi 8693:
Seuraavat arvot voidaan kalibroida ainoastaan tyypillä 8693 ja prosessisäätimen (P.CONTROL) ollessa
aktivoituna.
• Prosessin tavoitearvo calibr. SP (4...20 mA, 0...20 mA, 0...5 V, 0...10 V)
Kalibrointia varten näytetään signaalityyppi, joka on määritelty tulosignaalille.
Katso luku ”14.2 INPUT – Tulosignaalin asetus”.
Prosessin tavoitearvon kalibrointi on mahdollista vain, kun prosessisäädintä asetettaessa on
valittu ulkoinen tavoite-esiarvo.
Katso luku ”15.2.3 SP-INPUT – Tavoite-esiarvon tyyppi (sisäinen tai ulkoinen)”.
Asetus: P.CONTROL → SETUP → SP-INPUT → ulkoinen
• Prosessin todellinen arvo calibr. PV
(4...20 mA tai *C)
Kalibrointia varten näytetään se signaalityyppi, joka on määritelty prosessin todelliselle arvolle prosessisäädintä asetettaessa.
Katso luku ”15.2.1 PV-INPUT – Signaalityypin määrittäminen prosessin todelliselle arvolle”.
Signaalityyppiä taajuus (virtaus) ei voi kalibroida.
Jos prosessisäädintä asetettaessa on valittu taajuus (P.CONTROL → SETUP → PV-INPUT →
Frequenz) valikkokohta calibr. PV on häivytetty näytöstä.
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16.1.17.1.

Aseman todellisen arvon ja tavoiteaseman kalibrointi

Näin kalibroidaan CAL.USER:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→

asetustaso.

Valitse CAL.USER . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Alavalikkokohdat näytetään.

calibr. POS – Asennon todellisen arvon kalibrointi (0...100 %):

→

/

→
→

Valitse ENTER. Valikkokohdat minimaaliselle ja maksimaaliselle asennon todelliselle arvolle
näytetään.
/

→
→

/

Valitse OPN avaa enemmän
CLS sulje enemmän . Aja venttiilin minimiasemaan.
Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.POS.

/

→
→

Valitse POS. pMin .
Valitse INPUT. Syöttömaski alemmalle arvolle (POS.lower) avataan.

→
→

Valitse calibr.POS .

Valitse POS. pMax.
Valitse INPUT. Syöttömaski ylemmälle arvolle (POS.upper) avataan.

/

 alitse OPN avaa enemmän
V
CLS sulje enemmän . Aja venttiilin maksimiasemaan.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.POS.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.USER.

calibr. INP – Tavoiteaseman kalibrointi (4...20 mA, 0...20 mA, 0...5 V, 0...10 V):

→

/

→
→

Valitse calibr.INP .
Valitse ENTER. Näytetään tulosignaalin minimaalisen ja maksimaalisen arvon valikkokohdat.

/

Valitse INP 0 mA (4 mA/0 V). Tulosignaalin minimiarvo näytetään.

→ Luo minimiarvo tulossa.
→
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.INP.
/

Valitse INP 20 mA (5 V/10 V) . Tulosignaalin maksimiarvo näytetään.

→ Luo maksimiarvo tulossa.
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.INP.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.USER.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

CAL.USER on kalibroitu.
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16.1.17.2.

Prosessin tavoitearvon ja prosessin todellisen arvon kalibrointi

Näin kalibroidaan CAL.USER:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→

asetustaso.

Valitse CAL.USER . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Alavalikkokohdat näytetään.

calibr. SP – Prosessin tavoitearvon kalibrointi:

→

/

→
→

Valitse calibr. SP.
Valitse ENTER. Valikkokohdat minimaaliselle ja maksimaaliselle prosessin tavoitearvolle
näytetään.

/

Valitse SP 0 mA (4 mA/0 V). Tulosignaalin minimiarvo näytetään.

→ Luo minimiarvo tulossa.
→
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.SP.
/

Valitse SP 20 mA (5 V/10 V). Tulosignaalin maksimiarvo näytetään.

→ Luo maksimiarvo tulossa.
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.SP.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.USER.

calibr. PV – Prosessin todellisen arvon kalibrointi tulosignaalilla 4...20 mA:

→

/

→
→

Valitse calibr. PV.
Valitse ENTER. Valikkokohdat minimaaliselle ja maksimaaliselle prosessin todelliselle arvolle
näytetään.

/

Valitse PV 4 mA . Tulosignaalin minimiarvo näytetään.

→ Luo minimiarvo tulossa.
→
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.PV.
/

Valitse PV 20 mA. Tulosignaalin maksimiarvo näytetään.

→ Luo maksimiarvo tulossa.
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon calibr.PV.

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.USER.

121

suomi


Lisätoiminnot

calibr. PV – Prosessin todellisen arvon kalibrointi tulosignaalilla Pt 100:

→

/

→
→

Valitse calibr.PV.
Valitse ENTER. Syöttömaski lämpötilan kalibrointiin avataan.

/

 <- Desimaalikohdan valinta ja
Syötä vallitseva lämpötila.

+

numeron noston valinta.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.USER.

→

EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

CAL.USER on kalibroitu.

16.1.17.3.

Toiminnon CAL.USER asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Näin asetukset palautetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

asetustaso.

Valitse CAL.USER . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Alavalikkokohdat näytetään.

/

Valitse copy FACT->USER .

→ Paina

RUN niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Toiminnon CAL.USER asetukset palautetaan tehdasasetuksiin..

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samalla paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Asetukset on palautettu.

Tehdaskalibrointi aktivoidaan jälleen deaktivoimalla CAL.USER, poistamalla lisätoiminto päävalikosta (MAIN).
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16.1.18

SET.FACTORY – Palautus tehdasasetuksiin.

Tällä toiminnolla voidaan kaikki käyttäjän suorittamat asetukset palauttaa toimitustilaan.
Kaikki EEPROM-parametrit kalibrointiarvoja lukuun ottamatta palautetaan oletusarvoihin. Sen jälkeen suoritetaan laitteiston nollaus.
Näin asetukset palautetaan tehdasasetukseen:

→
→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

asetustaso.

Valitse SET.FACTORY . (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).

Paina RUN 3 s (kunnes edistymispylväs on sulkeutunut)
näytössä näkyy ”factory reset”. Palautus suoritetaan.

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Asetukset on palautettu.
Suorita asennoittimen itseparametrointi uudelleen (X.TUNE) tyypin 8692, 8693 sovittamiseksi
käyttöparametreihin.

16.2

SERVICE.BUES – Huoltoliitännän asetus

Näin huoltoliitäntä asetetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→

/

/

Valitse siirtonopeus 1000 kBit/s
500 kBit/s
250 kBit/s
125 kBit/s
50 kBit/s.
Valitse SELECT. Valittu siirtonopeus on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

/

→
→

Valitse siirtonopeus.
Valitse ENTER. Mahdolliset siirtonopeudet näytetään.

→
→

Valitse SERVICE.BUES.
Valitse ENTER. Mahdollinen BUES näytetään.

→
→

asetustaso.

.

Valitse osoite.
Valitse ENTER. Mahdolliset osoitteet näytetään.

/

Valitse (0–127).

→

Valitse SELECT. Valittu osoite on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

.

prosessitaso.

Huoltoliitäntä on asetettu.
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16.2.1

EXTRAS – Näytön asetus

Tällä toiminnolla voidaan näyttö asettaa yksilöllisesti.
• Kohdassa DISP.ITEMS voidaan prosessitason näyttö asettaa yksilöllisesti.
Sitä varten voidaan aktivoida lisää valikkokohtia prosessitason näyttöä varten. Toimitustilassa aktivoituina
ovat POS ja CMD.
• Kohdassa START-UP.ITEM määritellään yksi aktivoiduista valikkokohdista aloitusnäytöksi uuden käynnistyksen jälkeen.
• Kohdassa DISP.MODE valitaan esityksen tyyppi.
normal = musta teksti vaalealla taustalla.
invers = valkoinen teksti tummalla taustalla.
• Kohdassa DISP.LIGHT määritetään näytön taustavalaistus.
on = taustavalaistus päällä.
off = taustavalaistus pois.
user active = taustavalaistus sammuu 10 sekunnin kuluttua viimeisestä käyttäjän toimesta. Uusi painikkeen painallus kytkee taustavalaistuksen takaisin päälle.
Näin aktivoidaan prosessitason näytön valikkonäytöt:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

/

→

→

Valitse EXTRAS.

Valitse ENTER.
Aktivoi lisätoiminto EXTRAS rastimalla

ja ota se käyttöön päävalikkoon.

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).
/

→
→

Valitse ADD.FUNCTION.
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

→
→

asetustaso.

Valitse EXTRAS.
Valitse ENTER. Kohdan EXTRAS alavalikot näytetään.

/

Valitse DIP.ITEMS.

Valitse ENTER.
Mahdolliset valikkokohdat näytetään.
POS, CMD, CMDIPOS, CMD/POS(t), CLOCK, INPUT, TEMP, X.TUNE.
Lisäksi tyypin 8693 prosessisäätimellä:
PV, SP, SPlPV, SP/PV(t), P.TUNE, P.LIN.
/

Valitse halutut valikkokohdat .

→

Valitse SELEC. Aktivoi valinta rastimalla

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon EXTRAS.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

deaktivoi poistamalla rasti

prosessitaso.

Valikkonäyttö on aktivoitu.
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Nuolipainikkeilla

voidaan vaihtaa näyttöjen välillä.

Jokainen valittavana oleva valikkokohta voidaan myös deaktivoida, jotta sitä ei näytettäisi prosessitason näytössä.
On kuitenkin oltava vähintään yksi valikkokohta käytettävissä kuvaruudulla näyttöä varten.
Jos mitään ei ole valittu, aktivoidaan automaattisesti valikkokohta POS.

START-UP.ITEM – Valikkokohdan määrittäminen aloitusnäyttöä varten.
EXTRAS

→ START-UP.ITEM

/

Valitse valikkokohta ja määrittele toiminnolla SELEC.

Aloitusnäytön valikkokohta on merkitty täytetyllä ympyrällä

.

Yksityiskohtainen toimintatapa löytyy kohdan DISP.ITEMS kattavasta valikkokuvauksesta. Valikkoasetus
kohdille START-UP.ITEM ja DISP.ITEMS tapahtuu saman kaavan mukaisesti.
DISP.MODE – V
 alitse esityksen tyyppi
(musta teksti vaalealla pohjalla tai valkoinen teksti tummalla pohjalla):
Näin valitaan esityksen tyyppi:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

→

→
→

Valitse ADD.FUNCTION.
Valitse ENTER. Mahdolliset lisätoiminnot näytetään.

/

Valitse EXTRAS.

Valitse ENTER.
Aktivoi lisätoiminto EXTRAS rastimalla

→
→

asetustaso.

ja ota se käyttöön päävalikkoon.

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).
/

Valitse DISP.MODE.

Valitse ENTER.
Näytetään mahdolliset valikkokohdat esityksen tyypille.
normal = musta teksti vaalealla taustalla
invers = valkoinen teksti tummalla taustalla
/

Valitse esityksen tyyppi.

Valitse SELEC.
Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon EXTRAS.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Esityksen tyyppi on valittu.
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DISP.LIGHT – Määrittele taustavalaistus näytölle:
EXTRAS

→

DISP.LIGHT

/

Valitse taustavalaistus ja määrittele toiminnolla SELEC.

Näytön taustavalaistuksen valikkokohta on merkitty täytetyllä ympyrällä

.

on = 				 taustavalaistus päällä.
off = 				 taustavalaistus pois.
user active = 	taustavalaistus sammuu 10 sekunnin kuluttua viimeisestä käyttäjän toimesta. Uusi painikkeen painallus kytkee taustavalaistuksen takaisin päälle.
Yksityiskohtainen toimintatapa löytyy kohdan DISP.MODE kattavasta valikkokuvauksesta. Valikkoasetus
kohdille DISP.LIGHT ja DISP.MODE tapahtuu saman kaavan mukaisesti.

16.2.2

SERVICE

Tällä toiminnolla ei ole tyypin 8692, 8693 käyttäjälle mitään merkitystä. Se on tarkoitettu ainoastaan tehtaan
sisäiseen käyttöön.

16.2.3

SIMULATION – Valikko tavoitearvon, prosessin ja
prosessiventtiilin simulointiin

Tämän toiminnon avulla voidaan simuloida tavoitearvoa, prosessia ja prosessiventtiiliä toisistaan
riippumattomasti.
Kun laite käynnistetään uudelleen, simulaatio lakkaa toimimasta.
Kohtien SIGNAL.form, x.SIM ja p.SIM asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

16.2.3.1.

SIGNAL.sim – Tavoitearvon simulaatio

Asetukset tavoitearvon simulaatioon suoritetaan valikossa SIGNAL.sim.
Simulaation aktivointi: Alavalikossa SIGNAL.form valitsemalla yksi seuraavista signaalimuodoista
Sinus

Sinisignaali

Square

Suorakulmiosignaali

Triangle

Kolmiosignaali

Mixed

Vaihtuvan signaalisarjan kertaluonteinen läpikulku.
Lopuksi valinta asetetaan arvoon Extern (tavoitearvosimulaatio ei
aktiivinen).
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Valitulle signaalimuodolle voidaan asettaa seuraavat parametrit.
Valikkokohta Parametriasetus

Offset

Kaavioesitys sinisignaalilla

(nollapistesiirtymä %)

Amplitude

70 %
50 %

Offset (%)

70 %

(Amplitudi %)

t

Amplitudi (%)

50 %

t

Perisode

Jakso (s)

70 %

(jakson kesto s)

50 %

t
Taulukko 33: SIGNAL.sim; Parametriasetukset tavoitearvosimulaatiolle

Simulaation deaktivointi:

Alavalikossa SIGNAL.form
Valinta Extern = tavoitearvosimulaatio ei aktiivinen
(vastaa tehdasasetusta toimitustilassa)

Näin tavoitearvosimulaatio aktivoidaan ja parametroidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→
→

asetustaso.

Valitse SIMULATION. (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Alavalikko simulaation asetuksia varten näytetään.

/

Valitse SIGNAL.sim .

Valitse ENTER.
Näytetään alavalikko tavoitearvosimulaation aktivointiin ja parametrointiin.
/

valitse haluttu valikkokohta

Valinta Extern = simulaatio ei aktiivinen
Valinta Sinus / Square / Triangle / Mixed = signaalimuodon määrittely, sekä simulaation aktivointi.

→

Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

EXIT Paluu valikkoon SIGNAL.sim.

.

Parametrin asetus tavoitearvon simulaatiota varten:

→
→

/

Valitse Offset (nollapistesiirtymä %).
Valitse INPUT. Syöttömaski siirtymän määrittämiseen avataan.
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→

/

→
→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon SIGNAL.sim.
/

→
→

/

 + arvon nosto
<- valitse desimaalikohta ja syötä arvo.
Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon SIGNAL.sim.

/
Valitse Periode
(jakson kesto sekunteina).

→
→

Valitse Amplitude (amplitudi %).
Valitse INPUT. Syöttömaski amplitudin määrittämiseen avataan.

→
→

 + arvon nosto
<- valitse desimaalikohta ja syötä arvo.

Valitse INPUT. Syöttömaski jakson keston määrittämiseen avataan.
/

 + arvon nosto
<- valitse desimaalikohta ja syötä arvo.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon SIGNAL.sim.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon SIMULATION.

Prosessin ja prosessiventtiili simulaatioon:

→

/
Valitse CONTROL.sim.
Kuvaus, katso luku ”16.2.3.2. CONTROL.sim – Prosessin ja prosessiventtiilin simulaatio”.

Poistuminen valikosta SIMULATION:

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Tavoitearvosimulaatio on aktivoitu ja parametroitu.
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16.2.3.2.

CONTROL.sim – Prosessin ja prosessiventtiilin simulaatio

Asetukset prosessin ja prosessiventtiilin simulaatioon suoritetaan valikossa CONTROL.sim.
Asetukset
Simulaation tyyppi:

Prosessin
parametrointi:

x.SIM

Prosessiventtiilin simulaatio.

p.SIM

Prosessin simulaatio.

SIM.Gain

Vahvistuskertoimen määrittäminen.

SIM.Delay

Aikavakion määritys sekunteina.

Simuloidun prosessin esimerkki:
Parametoinnin vaikutus PT1-nivelen käyttäytymiseen

SIM.Delay (aikavakio [T] s)

Simuloidun
prosessin lähtö

y

SIM.Gain 5
(vahvistuskerroin [Kp])

63 %

Simuloidun
prosessin tulo

u

1

t
Kuva 49:

Simuloidun prosessin esimerkki. PT1-nivelen käyttäytyminen

Näin prosessi ja prosessiventtiili simuloidaan.

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→
→
→

asetustaso.

Valitse SIMULATION. (Sitä varten on lisätoiminnon oltava otettuna päävalikkoon).
Valitse ENTER. Alavalikko simulaation asetuksia varten näytetään.

/

Valitse CONTROL.sim.

Valitse ENTER.
Näytetään alavalikko prosessisimulaation ja prosessiventtiilisimulaation aktivointiin ja parametrointiin.

129

suomi


Lisätoiminnot

→

/

Valitse haluttu simulaatio.

Valinta x.SIM = prosessin simulaatio.
Valinta p.SIM = prosessiventtiilin simulaatio.

→

Valitse SELEC. Aktivoi valinta rastimalla

deaktivoi poistamalla rasti

.

Parametrien asetus prosessin ja/tai prosessiventtiilin simulaatiota varten:

→

/

→
→

Valitse INPUT. Syöttömaski vahvistuskertoimen määrittämiseen avataan.
/

→
→

 + arvon nosto
<- valitse desimaalikohta ja syötä arvo.
Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon CONTROL.sim.

/

→
→

Valitse SIM.Gain . (vahvistuskerroin).

Valitse SIM.Delay (aikavakio sekunteina).
Valitse INPUT. Syöttömaski jakson keston määrittämiseen avataan.

/

 +
<-

arvon nosto
valitse desimaalikohta ja syötä arvo.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon CONTROL.sim.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon SIMULATION.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Prosessit ja prosessiventtiili on simuloitu.

16.2.4

DIAGNOSE – Valikko ventiilinvalvontaan (vaihtoehto)

Valinnaisella toiminnolla DIAGNOSE voidaan valvoa venttiilin tilaa. Jos havaitaan poikkeamia tavoitetilasta,
annetaan ilmoitukset suosituksen NE 107 mukaisesti.
Esimerkkejä diagnoosi-ilmoituksen tulostuksesta:
Tilasignaali

POS
MENU CMD

Kuva 50:

0,0
POS MANU

Esimerkki diagnoosi-ilmoituksesta
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16.2.4.1.

Valikon DIAGNOSE aktivointi

Jotta valikko DIAGNOSE voitaisiin asettaa, se on ensin aktivoitava asetustason päävalikossa (MAIN) toiminnon
ADD.FUNCTION avulla. Katso luku ”16.1 Lisätoimintojen aktivointi ja deaktivointi”.
Aktivoitu diagnoosi näytetään prosessitason näytössä väkässymbolina

16.2.4.2.

. Katso Kuva 50

DIAGNOSE-päävalikko

Toiminnon DIAGNOSE päävalikko koostuu seuraavista alavalikoista.
D.MSG

DIAGNOSE

>> D.MSG <<
CONFIG.MSG
ADD.DIAGNOSE
RESET.HISTORY
29-1
EXIT

CONFIG.MSG

ENTER

(Diagnosemessages) Luettelo kaikista
diagnoosi-ilmoituksista.
Tilasignaalien kohdistus eri tilailmoituksille NE 107 mukaisesti (NE = NAMUR-suositus).

ADD.DIAGNOSE

Diagnoositoimintojen aktivointi ottamalla
DIAGNOSE-päävalikkoon.

RESET.HISTORY

Kaikkien diagnoositoimintojen historiakirjausten poistaminen.
Valikko näytetään vain, jos prosessitasolla on valittu toiminto
CLOCK.

Taulukko 34: DIAGNOSE; Päävalikko

Kuvaus tähän löytyy luvusta ”16.2.4.4. DIAGNOSE-päävalikon kuvaus”.

16.2.4.3.

Diagnoositoimintojen aktivointi

Valikossa ADD.DIAGNOSE diagnoositoiminnot aktivoidaan ja ne otetaan näin käyttöön toiminnon
DIAGNOSE päävalikkoon.
Aktivoitavat diagnoositoiminnot:
HISTOGRAMM

Graafinen esitys viipymätiheydestä ja liikevälistä.

SERVICE.TIME

Käyttötuntilaskuri

TRAVEL.ACCU

Matka-akkumulaattori

CYCLE.COUNTER

Suunnanvaihtolaskuri

TEMP.CHECK
STROKE.CHECK
PV.MONITOR
POS.MONITOR

Lämpötilavalvonta
Mekaanisten pääteasemien valvonta venttiilissä
Prosessin todellisen arvon valvonta (vain tyypillä 8693, prosessinsäätö)
Asemavalvonta

Taulukko 35: ADD.DIAGNOSE; Diagnoositoimintojen yleiskuva

Tarkka kuvaus löytyy kuvusta ”16.2.4.5. Diagnoositoimintojen kuvaus”
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Näin diagnoositoiminnot aktivoidaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso

/
Valitse DIAGNOSE. (Tätä varten lisätoiminnon DIAGNOSE on jo oltava aktivoitu sisällyttämällä se
päävalikkoon (MAIN).)

→

Valitse ENTER. Alavalikkokohdat näytetään.

→
→

asetustaso.

/

Valitse ADD.DIAGNOSE.

Valitse ENTER.
Muut diagnoositoiminnot näytetään.

→

/

→

Valitse haluttu diagnoositoiminto
Valitse ENTER. Haluttu diagnoositoiminto on nyt merkitty rastilla

.

Joko:

→

/
Valitse lisää diagnoositoimintoja ja
valitse ENTER.
Toista niin usein, kunnes kaikki halutut diagnoositoiminnot on merkitty rastilla

.

tai:

→

Valitse EXIT.
Vahvistus ja samanaikainen paluu DIAGNOSE-päävalikkoon.
Merkityt diagnoositoiminnot on näin aktivoitu ja valikot asetusta varten ovat nyt toiminnon DIAGNOSE
päävalikossa.
Diagnoositoiminnot on aktivoitu.

16.2.4.4.

1.

D.MSG

DIAGNOSE-päävalikon kuvaus
– (Diagnosemessages) Diagnoosi-ilmoitukset

Valikossa D.MSG on lueteltu kaikki luodut diagnoosi-ilmoitukset, niitä voidaan tarkastella ja ne voidaan poistaa
siellä. Tilasignaali, joka on kohdistettu diagnoosi-ilmoitukselle, näytetään symbolilla.
Näyttöesimerkki luettelolle diagnoosi-ilmoituksista
Diagnoosi-ilmoitus

>> D.MSG <<

SERVICE.TIME
TRAVEL.ACCU
PV.MONITOR
==================
29-1-1
EXIT
ENTER
Näyttöesimerkki diagnoosi-ilmoituksen kuvaustekstistä

TRAVEL.ACCU
travel accu
exceeded
EXIT

–––
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Näin diagnoosi-ilmoituksia tarkastellaan ja ne poistetaan:

→

/

Valitse D.MSG.

→
→

Valitse ENTER. Kaikki luodut diagnoosi-ilmoitukset näytetään.
/

valitse haluamasi ilmoitus

→

Valitse ENTER.
Diagnoosi-ilmoituksen avaaminen. Kuvausteksti näytetään (englanniksi).

→

Valitse EXIT.
Diagnoosi-ilmoituksen sulkeminen ja paluu kohtaan D.MSG.

tai:

→

Paina CLEAR niin kauan kuin lähtölaskenta (5 ...) on käynnissä.
Diagnoosi-ilmoituksen poisto ja paluu kohtaan D.MSG.

→

Valitse EXIT.
Paluu DIAGNOSE päävalikkoon.
Diagnoositoimintoja on tarkasteltu ja ne on poistettu.

2. CONFIG.MSG – Statussignaalien kohdistus NE 107 mukaisesti (NAMUR-suositus)
Valikossa CONFIG.MSG voidaan muuttaa diagnoosi-ilmoitusten tilasignaaleja.
Valikko näyttää vain diagnoositoiminnot, jotka voivat tulostaa ilmoituksen ja jotka on jo aktivoitu
valikossa ADD.DIAGNOSE.
Tilasignaaleilla on erilaisia prioriteetteja.
Jos olemassa on useampia diagnoosi-ilmoituksia erilaisilla tilasignaaleilla, näyttöön tulee tilasignaali, jonka
prioriteetti on korkein.
Tilasignaalien yleiskuva NE 107 mukaisesti (NE = NAMUR-suositus):
Prioriteetti

1

2

3

4

Failure (häiriö)

Function check
(toimintatarkastus)

Out of specification
(Määrittelyn ulkopuolella)

Maintenance
required (huoltotarve)

Tilasignaali

Merkitys

Taulukko 36: CONFIG.MSG; Tilasignaalien yleiskuva

Tehtaalla on diagnoositoimintojen ilmoituksille esiasetettu seuraavat tilasignaalit:
Diagnoositoiminto

Tilasignaali NE 107 muk.

Signaali
miniatyyri

SERVICE.TIME

Maintenance required

4

TRAVEL.ACCU

Maintenance required

4

CYCLE.COUNTER

Maintenance required

4

suomi

Prioriteetti
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Diagnoositoiminto

Tilasignaali NE 107 muk.

Signaali
miniatyyri

Prioriteetti

TEMP.CHECK

Out of specification

3

STROKE.CHECK

Out of specification

3

PV.MONITOR

Out of specification

3

POS.MONITOR

Out of specification

3

Taulukko 37: CONFIG.MSG; Tehdasasetus (oletus)

Näin tilasignaalit kohdistetaan.

→

/

→
→
→
→

Valitse CONFIG.MSG.
Valitse ENTER. Näytetään kaikki aktivoidut diagnoositoiminnot, jotka voivat tulostaa ilmoituksen.

/

valitse haluttu ilmoitus.

Valitse ENTER.
Näytetään luettelo mahdollisista tilasignaaleista.
/

valitse haluttu ilmoitus.

→

Valitse SELEC.
Valittu tilasignaali on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Vahvistus ja samanaikainen paluu valikkoon CONFIG.MSG.
Tilasignaali on nyt kohdistettu diagnoositoiminnolle.

→

.

Valitse EXIT. Paluu DIAGNOSE päävalikkoon.
Tilasignaalit on kohdistettu.

3. ADD.DIAGNOSE – Diagnoositoimintojen aktivointi ja deaktivointi
Tässä valikossa voidaan diagnoositoimintoja aktivoida ja ottaa toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon tai jo
aktivoidut diagnoositoiminnot voidaan jälleen deaktivoida.
Diagnoositoimintojen aktivointi:
Kuvaus, katso luku ”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”
Diagnoositoimintojen deaktivointi:
Toimintatapa on sama kuin aktivoinnissa. Nyt diagnoositoiminnon takana olemassa oleva rasti poistetaan
deaktivoinnissa jälleen painamalla ENTER -painiketta .

4. RESET.HISTORY – Kaikkien diagnoositoimintojen historiakirjausten poistaminen
Historiakirjausten selitys:
Jokaisella diagnoosi-ilmoituksella seuraa historiakirjaus. Tämä kirjaus kohdistetaan sille diagnoositoiminnolle, joka tämän ilmoituksen on laukaissut, ja tallennetaan siellä alavalikkoon HISTORY.
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Joidenkin diagnoositoimintojen valikossa on alavalikko HISTORY, johon historiakirjaukset
tallennetaan.
Toiminnolla RESET.HISTORY poistetaan kaikkien HISTORY-alavalikkojen kirjaukset.
Yksittäiset kirjaukset voidaan poistaa kunkin diagnoositoiminnon HISTORY-alavalikossa.
Katso luku ”16.2.4.6. Historiakirjaukset alavalikossa HISTORY”.

Näin historiakirjaukset poistetaan:

→
→
→

/

Valitse RESET.HISTORY .

Paina RUN niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Kaikki historiakirjaukset poistetaan.
Valitse EXIT. Paluu DIAGNOSE päävalikkoon.
Historiakirjaukset on poistettu.

Historiakirjauksia laaditaan vain, kun toiminto CLOCK on aktivoitu näyttöä varten prosessitasolla.
CLOCK-toiminnon aktivointi ja asetus, katso luku ”13.6.1 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen”.
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16.2.4.5.

Diagnoositoimintojen kuvaus

HISTOGRAM

– Histogrammien tulostus

Valikko HISTOGRAM jakautuu kahteen osaan:
1. Histogrammien tulostus tiedoille
POS-Class (viipymätiheys) ja
DIR-Class (liikeväli)
2. Tunnusarvojen luettelointi arvolle
CMD Venttiilin käyttölaitteen tavoiteasema
POS Venttiilin käyttölaitteen todellinen asema
DEV Poikkeama arvosta POS arvoon CMD
TEMP Lämpötila
SP 		 Prosessin tavoitearvo
PV 		 Prosessin todellinen arvo
Histogrammien näytön kuvaus:
Histogrammipiirroksen kesto

POS-Class

Suurin esiintynyt viipymätiheys (korkein palkki)
00 : 13 : 48

STOP

44

233 cM

Käyttölaitteen kulkema matka

10 histogrammipylvästä, joista jokainen kuvaa 10 % kokonaisiskusta:
Pylväs vasemmalla = luokka 1 (0–10 %)
Pylväs oikealla = luokka 10 (91–100 %)

POS–Class CLEAR

Histogrammipiirroksen kesto

DIR-Class

Useimmiten esiintynyt väli kahden suunnanvaihdon välillä
00 : 13 : 48

STOP

72

50

Suunnanvaihtojen määrä

Histogrammipylväs kahden suunnanvaihtopisteen väliselle välille
Pylväs vasemmalla = luokka 1 (0–10 %)
Pylväs oikealla = luokka 10 (91–100 %)

DIR–Class CLEAR

POS-Class – Viipymätiheyden histogrammin kuvaus
Histogrammi esittää, kuinka kauan käyttölaite on viipynyt tietyssä asemassa.
Tätä varten iskualue jaetaan 10 luokkaan.
Jokainen tunnusteluaika kohdistetaan ajankohtaiseen asemaan yhdelle 10 luokasta.
<10
%
Luokka 1
136

Kuva 51:

11–20
%

21–30
%

31–40
%

41–50
%

51–60
%

61–70
%

71–80
%

81–90
%

91 – 100
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CMD-Class; Asemaluokat
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Esimerkin histogrammin selitys
Käyttölaiteaseman sinimuotoinen kulku:
Asema
100 %

0%
Kuva 52:

Aika[t]
Käyttölaiteaseman sinimuotoinen kulku

Histogrammi käyttölaiteaseman sinimuotoiselle kululle:
Histogrammipiirroksen kesto
Suurin esiintynyt viipymätiheys (korkein palkki)
Käyttölaitteen kulkema matka

10 : 34 : 00

30

10023 cM
Histogrammi esittää, kuinka kauan käyttölaite on oleskellut
kussakin asemaluokassa.
Keskellä histogrammin yläpuolella on ilmoitettu, kuinka
monta prosenttia ajastaan käyttölaite on viettänyt suurimman viipymätiheyden omaavassa asemaluokassa.

STOP

POS–Class CLEAR

Histogrammin pohjalta tehtyjä päätelmiä käyttölaitteen käyttäytymisestä:
Käyttölaite vietti
n. 30 % ajastaan asemaluokassa 1 (0–10 % kokonaisiskusta) ja
n. 30 % ajastaan asemaluokassa 10 (90–100 % kokonaisiskusta).
Lopun aikaa käyttölaite oli asemassa 11 % ja 89 % välillä kokonaisiskusta.
Kuva 53:

POS-Class, viipymätiheyden histogrammi käyttölaiteaseman sinimuotoisessa kulussa

Histogrammin jako mahdollistaa päätelmät säätöventtiilin suunnittelusta. Jos käyttölaite on esim.
ainoastaan alemmalla iskualueella, venttiili on luultavasti suunniteltu liian suureksi.
DIR-Class – Liikevälin histogrammin kuvaus
Histogrammi esittää käyttölaitteen liikevälit kahden suunnanvaihtopisteen välillä.
Sitä varten liikeväli kahden suunnanvaihdon välissä jaetaan 10 luokkaan.
Jokainen tunnusteluaika kohdistetaan ajankohtaiseen asemaan yhdelle 10 luokasta.
0–10
%
Luokka 1
Kuva 54:

11–20
%

21–30
%

31–40
%

41–50
%

51–60
%

61–70
%

71–80
%

81–90
%

91 – 100
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DIR-Class; Suunnanvaihtoluokat
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Esimerkin histogrammin selitys
Käyttölaiteaseman sinimuotoinen kulku:
Asema
100 %

0%

Aika[t]

Kuva 55:

Käyttölaiteaseman sinimuotoinen kulku

Histogrammi käyttölaiteaseman sinimuotoiselle kululle:
Histogrammipiirroksen kesto
Useimmin esiintyvän suunnanvaihtoluokan prosentuaalinen osuus
Suunnanvaihtojen määrä

00 : 13 : 48 100

STOP

72
Histogrammista näkyy, millä suunnanvaihtoluokalla on
suurin osuus suunnanvaihtojen kokonaismäärästä.
Keskellä histogrammin yläpuolella on ilmoitettu, montako
prosenttia kaikista suunnanvaihdoista tapahtuu yleisimmässä suunnanvaihtoluokassa.

DIR–Class CLEAR

Histogrammin pohjalta tehty päätelmä käyttölaitteen käyttäytymisestä:
Käyttölaite on liikkunut kaikissa suunnanvaihdoissa suunnanvaihtoluokassa 10 (91–100 %)
Kuva 56:

DIR-Class; Viipymätiheyden histogrammi käyttölaiteaseman sinimuotoisessa kulussa

Histogrammit antavat oikeaa tietoa käyttölaitteen käyttäytymisestä ainoastaan silloin, kun perusasetuksiin vaadittava toiminto X.TUNE on suoritettu.
Näin histogrammit käynnistetään, pysäytetään ja poistetaan:

→
→

/
Valitse HISTOGRAM.
(Sitä varten on toiminto HISTOGRAM oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon.
Katso luku ”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).
Valitse ENTER. Näytetään alavalikon POS-Class (viipymätiheys) tyhjä matriisi.
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Histogrammien käynnistäminen:

→

Paina START* niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Molemmat histogrammit (POS-Class ja DIR-Class) käynnistetään.

→

/
Kuvaruutunäkymän vaihtaminen.
Valintamahdollisuudet:
POS-Class (histogrammi viipymätiheydelle),
DIR-Class (histogrammi liikevälille),
SYSTEM-DATA (tunnusarvojen luettelo).

Histogrammien pysäyttäminen

→

Paina STOP * niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Molempien histogrammien (POS-Class ja DIR-Class) tallennus pysäytetään.

→

/
Kuvaruutunäkymän vaihtaminen.
Valintamahdollisuudet:
POS-Class (histogrammi viipymätiheydelle),
DIR-Class (histogrammi liikevälille),
SYSTEM-DATA (tunnusarvojen luettelo).

Histogrammien poistaminen:

→

Paina CLEAR* niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Molemmat histogrammit (POS-Class ja DIR-Class) poistetaan.

Paluu päävalikkoon DIAGNOSE:

→

/

→

Valitse SYSTEM-DATA
Tai valitse

EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.

*Painiketoiminnot START , STOP ja CLEAR ovat olemassa vain histogrammien POS-Class ja DIR-Class
kuvaruutunäkymissä.
Histogrammit on käynnistetty, pysäytetty ja poistettu.
SERVICE.TIME – Käyttötuntilaskuri
Käyttötuntilaskuri mittaa ajan, jolloin laite on ollut päälle kytkettynä.
Kun kytkennän kesto saavuttaa annetun aikarajan, luodaan ilmoitus.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”.
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa 16.2.4.4 sivulla 132.
Näyttö SERVICE.TIME

SERVICE.TIME
LIMIT
NEXT.M
HISTORY
EXIT

90d. 00h
89d. 23h
29-5-1

INPUT

Toimintojen kuvaus
Alavalikossa LIMIT voidaan muuttaa ilmoituksille tehtaalla
90 päivään asetettua aikaväliä.
Kohdan NEXT.M takana näytetään jäljellä oleva aika seuraavaan
ilmoitukseen.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen historiakirjaukset.

Taulukko 38: SERVICE.TIME; Käyttötuntilaskuri
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Näin määritellään aikaväli ilmoitusten tulostukselle:

→

/
Valitse SERVICE.TIME.
(Sitä varten on toiminto SERVICE.TIMEoltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon. Katso luku
”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).

→
→

Valitse ENTER. Valikko näytetään.
/

→
→

Valitse LIMIT.
Valitse INPUT. Esiasetettu arvo näytetään.

/

 + arvon nosto
<- aseta (aikayksikkö: d/h/m)
aikavälin vaihto ilmoituksen tulostukseen.

→

Valitse OK. Paluu valikkoon SERVICE.TIME.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Aikaväli ilmoitusten tulostukselle on määritetty.

TRAVEL.ACCU – Matka-akkumulaattori
Matka-akkumulaattorissa mitataan ja summataan yhteen toimilaitemännän kulkema matka. Toimilaitemännän liike tunnistetaan, kun asema muuttuu vähintään 1 %.
Syöttämällä raja mäntäliikkeiden summalle määritellään aikaväli ilmoitusten tulostukselle.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”.
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa 16.2.4.4 sivulla 132.
Näyttö TRAVEL.ACCU

TRAVEL.ACCU
20,0 mm
HUB
LIMIT
1000000 cm
NEXT.M
999954 cm
HISTORY
29-6-1
EXIT
INPUT

Toimintojen kuvaus
Alavalikko HUB ilmoittaa toimilaitemännän kokonaisiskun. Kokonaisisku
lasketaan automaattisesti laitteen perusasetuksessa (toteutus toiminnolla
X.TUNE).
Analogisella liikeanturilla on kokonaisisku syötettävä painikkeella INPUT.
Alavalikossa LIMIT voidaan muuttaa ilmoituksen tulostuksen aikaväliä.
Tehtaalla on asetettu 10 km kuljettu mäntäliike.
Kohdan NEXT.M takana näytetään jäljellä oleva männän liikematka seuraavaan ilmoitukseen.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen
historiakirjaukset.

Taulukko 39: TRAVEL.ACCU; Matka-akkumulaattori
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Näin määritellään väli ilmoitusten tulostukselle:

→

/
Valitse TRAVEL.ACCU.
(Sitä varten on toiminto TRAVEL.ACCU oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon.
Katso luku ”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).

→

Valitse ENTER. Valikko näytetään.

*Tarvitaan vain analogisella liikeanturilla
(alavalikon HUB asettaminen)

→

/

→

Valitse HUB.
Valitse INPUT*. Esiasetettu arvo näytetään.

→

/

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Aseta toimilaitemännän kokonaisisku.

→

/

Valitse LIMIT.

→
→

Valitse INPUT*. Esiasetettu arvo näytetään.
/

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Aseta ilmoituksen tulostuksen väli (raja mäntäliikkeiden summalle).

→

Valitse OK. Paluu valikkoon TRAVEL.ACCU.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Aikaväli ilmoitusten tulostukselle on määritelty.

CYCLE.COUNTER – Suunnanvaihtolaskuri
Suunnanvaihtolaskuri laskee toimilaitemännän suunnanvaihtojen määrän. Suunnanvaihto tunnistetaan, kun
toimilaitemännän asema muuttuu vähintään 1 %.
Syöttämällä raja suunnanvaihtojen summalle määritellään aikaväli ilmoitusten tulostukselle.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa 16.2.4.4 sivulla 132.
Näyttö CYCLE.COUNTER

CYCLE.COUNTER
LIMIT
NEXT.M
HISTORY
EXIT

1000000
999960
29-7-1

INPUT

Toimintojen kuvaus
Alavalikossa LIMIT voidaan muuttaa ilmoituksen tulostuksen aikaväliä.
Tehtaalla on asetettu 1 miljoonaa suunnanvaihtoa.
Kohdan NEXT.M takana näytetään jäljellä olevat suunnanvaihdot seuraavaan ilmoitukseen.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen historiakirjaukset.

Taulukko 40: SERVICE.TIME; Käyttötuntilaskuri
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Näin määritellään väli ilmoitusten tulostukselle:

→

/
Valitse CYCLE.COUNTER.
(Sitä varten on toiminto CYCLE.COUNTER oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon. Katso
luku ”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”.)

→
→

Valitse ENTER. Valikko näytetään.
/

→
→

Valitse LIMIT.
Valitse INPUT. Esiasetettu arvo näytetään.

/

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Aseta ilmoituksen tulostuksen väli (suunnanvaihtojen rajattu määrä).

→

Valitse OK. Paluu valikkoon CYCLE.COUNTER.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Aikaväli ilmoitusten tulostukselle on määritelty.

TEMP.CHECK – Lämpötilavalvonta
Lämpötilavalvonta tarkastaa, onko ajankohtainen lämpötila annetulla lämpötila-alueella. Lämpötila-alue määritellään syöttämällä minimi- ja maksimilämpötila. Kun lämpötila poikkeaa annetulta alueelta, annetaan ilmoitus.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”.
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa ”16.2.4.4. DIAGNOSE-päävalikon kuvaus”.
Valvonnan lisäksi on olemassa lämpötilan ääriosoitin. Tämä näyttää mitatuista lämpötila-arvoista alhaisimman
ja korkeimman. Ääriosoitin voidaan nollata painikkeella CLEAR .
Näyttö TEMP.CHECK

Toimintojen kuvaus

TEMP.CHECK
21.7 *C
CURRENT
MAX
21.7 *C
MIN
21.7 *C
LIMIT
29-8-1
EXIT

LIMIT
HISTORY
29-8-1
EXIT

CURRENT näyttää ajankohtaisen lämpötilan.
MAX näyttää ääriosoittimen korkeimman lämpötilan
MIN näyttää ääriosoittimen alhaisimman lämpötilan.
Alavalikossa LIMIT voidaan sallittua lämpötila-aluetta muuttaa. Alitettaessa tai ylitettäessä tulostetaan ilmoitus. Tehtaalla lämpötila-alue on
asetettu 0...60 °C:seen.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen historiakirjaukset.

ENTER

Taulukko 41: TEMP.CHECK; Lämpötila-alue
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Näin määritellään lämpötilaraja ilmoitusten tulostukselle:

→

/
Valitse TEMP.CHECK.
(Sitä varten on toiminto TEMP.CHECK oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon. Katso luku
”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).

→
→
→

Valitse ENTER. Valikko näytetään.
/

Valitse ENTER.
Ylempi ja alempi lämpötilaraja näytetään.
Ylempi raja TEMP.MAX on jo valittu.

→
→

Valitse INPUT. Avaa syöttömaski ylemmälle lämpötilarajalle.
/

→
→

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä ylempi lämpötilaraja TEMP.MAX.
Valitse OK. Vahvista arvo.

/

→
→

Valitse LIMIT.

Valitse TEMP.MIN.
Valitse INPUT. Avaa tehtaalla alempaa lämpötilarajaa varten.

/

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä alempi lämpötilaraja TEMP.MIN.

→

Valitse OK. Vahvista arvo.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon TEMP.CHECK.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Lämpötilaraja ilmoitusten tulostukselle on määritelty.

STROKE.CHECK – Pääteaseman valvonta
Toiminnolla STROKE.CHECK valvotaan venttiilin fysikaalisia pääteasemia. Näin voidaan tunnistaa kulumisen
merkit venttiili-istukassa.
Sitä varten alemmalle pääteasemalle (asema 0 %) ja ylemmälle pääteasemalle (asema 100 %) ilmoitetaan
toleranssikaista. Jos yksi pääteasemista ylittää tai alittaa toleranssikaistan, annetaan ilmoitus.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”.
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa 16.2.4.4 sivulla 132.
Valvonnan lisäksi on olemassa pääteaseman ääriosoitin. Tämä näyttää mitatuista pääteasemista minimaalisimman ja maksimaalisimman aseman. Ääriosoitin voidaan nollata painikkeella CLEAR .
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Näyttö STROKE.CHECK

STROKE.CHECK
67,6 %
MAX
MIN
30,9 %
LIMIT
HISTORY
29-9-1
EXIT

Toimintojen kuvaus
MAX näyttää ääriosoittimen maksimaalisen aseman
MIN näyttää ääriosoittimen minimaalisimman aseman.
Alavalikossa LIMIT toleranssikaista voidaan asettaa fysikaalisille pääteasemille. Alitettaessa tai ylitettäessä tulostetaan ilmoitus.
Esimerkki:
Ylemmän pääteaseman syöttö TOL MAX = 1 %
Jos asema on pienempi kuin -1 %, annetaan ilmoitus.
Alemman pääteaseman syöttö TOL ZERO = 1 %
Jos asema on suurempi kuin 101 %, annetaan ilmoitus.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen historiakirjaukset.

Taulukko 42: STROKE.CHECK; Pääteaseman valvonta

Jos valikossa X.LIMIT on asetettu iskurajoitin, mekaaninen pääteaseman valvonta on todistusvoimainen vain rajoitetusti.
Prosessitasolla kohdassa POS näytetyt pääteasemat eivät ole tässä tapauksessa fysikaalisesti
rajattuja pääteasemia. Niitä ei siksi voi verrata valikossa STROKE.CHECK kohdassa MIN ja MAX
esitettyihin pääteasemiin.
Näin määritetään asemaraja ilmoitusten tulostukselle:

→

/
Valitse STROKE.CHECK.
(Sitä varten on toiminto STROKE.CHECK oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon. Katso luku
”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).

→
→

Valitse ENTER. Valikot näytetään.
/

Valitse LIMIT.

→

Valitse ENTER.
Alavalikot alemman ja ylemmän pääteasematoleranssin syöttöä varten näytetään.
Alavalikko alemman pääteasematoleranssin ZERO.TOL syöttöä varten on jo valittu.

→

Valitse INPUT. Avaa syöttömaski alemmalle pääteasematoleranssille.

→

/

→
→

Valitse OK. Vahvista arvo.
/

→
→

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä alempi pääteasematoleranssi ZERO.TOL.

Valitse MAX.TOL.
Valitse INPUT. Avaa syöttömaski alemmalle pääteasematoleranssille.

/



+ arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä ylempi pääteasematoleranssi MAX.TOL.

→

Valitse OK. Vahvista arvo.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon STROKE.CHECK.
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→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Asemaraja ilmoitusten tulostukselle on määritetty.

POS.MONITOR – Asemavalvonta
Toiminto POS.MONITOR valvoo käyttölaitteen ajankohtaista asemaa.
Alavalikossa DEADBAND asetetaan toleranssikaista tavoitearvolle.
Alavalikossa COMP.TIME (compensation time = tasausaika) annetaan ajanjakso todellisen arvon tasaukselle
tavoitearvoon.
Tasausajan COMP.TIME mittaus alkaa heti, kun tavoitearvo on vakaa. Tasausajan kulun jälkeen alkaa
valvonta.
Jos valvonnan aikana todellisen arvon säätöpoikkeama (DEV) on suurempi kuin tavoitearvon toleranssikaista, annetaan ilmoitus.
• Sen lisäksi suoritetaan historiakirjaus alavalikkoon HISTORY. Kuvaus, katso ”16.2.4.6. Historiakirjaukset
alavalikossa HISTORY”.
• Tilasignaali, joka on kohdistettu ilmoitukselle, näytetään lyhyin aikavälein näytössä.
Katso D.MSG ja CONFIG.MSG luvussa 16.2.4.4 sivulla 132.
Näyttö POS.MONITOR

Toimintojen kuvaus
Alavalikossa DEADBAND voidaan muuttaa tehtaalla määriteltyä tavoitearvon 2 %:n toleranssikaistaa.

POS:MONITOR
DEADBAND
COMP.TIME
HISTORY

2,0 %
10,0 sec

29-11-1

EXIT

Kohdassa COMP.TIME (compensations time) asetetaan tasausaika.
Alavalikossa HISTORY voidaan nähdä ja poistaa viimeisten 3 ilmoituksen historiakirjaukset.

INPUT

Taulukko 43: POS.MONITOR; Asemavalvonta

Kaavioesitys
1,4

Selitys:

1,2
CMD

1

DEADBAND

DEV

0,8

DEADBAND = asetettava
toleranssikaista (%).

0,4

COMP.TIME = asetettava aika
sekunteina, joka on odotettava,
kunnes säätöpoikkeamaa verrataan toleranssikaistaan.

0,2

DEV = säätöpoikkeama

POS

0,6

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMP.TIME
Kuva 57:

POS.MONITOR; Asemavalvonnan kaavioesitys
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Näin syötetään toleranssikaista ja tasausaika:

→

/
Valitse POS.MONITOR .
(Sitä varten on toiminto POS.MONITOR oltava otettuna toiminnon DIAGNOSE päävalikkoon. Katso luku
”16.2.4.3. Diagnoositoimintojen aktivointi”).

→

Valitse ENTER. Valikko näytetään. DEADBAND on jo valittu.

→

Valitse INPUT. Esiasetettu arvo näytetään.

→

/

→
→

Valitse OK. Vahvista arvo.
/

→
→

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä toleranssikaista.

Valitse COMP.TIME.
Valitse INPUT. Esiasetettu arvo näytetään.

/

 + arvon nosto
<- desimaalikohdan vaihto
Syötä tasausaika

→

Valitse OK. Paluu valikkoon POS.MONITOR.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Toleranssikaista ja tasausaika on määritetty.

PV.MONITOR

– Prosessivalvonta (vain tyypillä 8693)

Toiminto PV.MONITOR valvoo prosessin todellista arvoa.
Käyttövalikko on identtinen aikaisemmin kuvatun asemavalvonnan POS.MONITOR kanssa.
Siitä poiketen tässä ei valvota käyttölaitteen asemaa vaan prosessia.
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16.2.4.6.

Historiakirjaukset alavalikossa HISTORY

Jokaisella diagnoositoiminnolla, joka voi antaa ilmoituksen, on alavalikko HISTORY.
Diagnoosi-ilmoituksen lauetessa luodaan historiakirjaus päiväyksineen ja arvoineen. Kunkin diagnoositoiminnon historiakirjaukset voidaan näyttää ja poistaa alavalikossa HISTORY.
Jokaisesta diagnoosi-ilmoituksesta tallennetaan korkeintaan kolme historiakirjausta. Jos ilmoituksen lauetessa olemassa on jo kolme historiakirjausta, vanhin historiakirjaus poistetaan.
Esimerkki: Diagnoositoiminnon TRAVEL.ACCU historia

TRAVEL.ACCU

DATE
01.02.12
01.02.12
01.02.12
EXIT

VALUE

–––

5 cm
35 cm
10 cm
CLEAR

Kuvaus:
Vasemmalla näytössä on päiväys ja oikealla sen vieressä siihen
kuuluva arvo.
Historian poistaminen:
Pidä painiketta CLEAR painettuna niin kauan, kun laskenta (5...) on
käynnissä.

Diagnoosivalikon RESET.HISTORY avulla voidaan poistaa kaikkien diagnoositoimintojen historiat
yhdessä. Katso luku 16.2.4.4.
Näin poistetaan diagnoositoiminnon historiat (esimerkki: TRAVEL.ACCU):

→

/

→
→
→
→

Valitse TRAVEL.ACCU.
Valitse ENTER. Valikko näytetään.

/

Valitse HISTORY.
Valitse INPUT. Historiakirjaukset päiväyksineen ja arvoineen näytetään.

Paina CLEAR niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Diagnoositoiminnon TRAVEL.ACCU historiat poistetaan.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon TRAVEL.ACCU.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon DIAGNOSE.
Diagnoositoiminnon historiat on poistettu.

Historiakirjauksia laaditaan vain, kun toiminto CLOCK on aktivoitu näyttöä varten prosessitasolla.
Jotta saadut historiakirjaukset olisivat oikeita, on päiväyksen ja kellonajan täsmättävä.
Päiväys ja kellonaika on asetettava uudelleen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Siksi laite vaihtaa
uudelleenkäynnistyksen jälkeen heti automaattisesti vastaavaan valikkoon.
Toiminnon CLOCK aktivointi ja asetus, katso luku ”13.6.1 Päiväyksen ja kellonajan asettaminen”
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16.3

Toiminnon X.TUNE manuaalinen konfigurointi

Tätä toimintoa tarvitaan vain erityisissä vaatimuksissa.
Vakiokäyttötarkoituksia varten on toiminto X.TUNE esiasetettu tehtaalla.
Katso luku ”14.3 X.TUNE – Asennoittimen automaattinen sovittaminen”.
Erityisiä vaatimuksia varten voidaan toiminto X.TUNE konfiguroida manuaalisesti seuraavassa kuvatulla tavalla.
Näin avataan valikko X.TUNE-toiminnon manuaalista konfiguraatiota varten.

→
→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

asetustaso.

Valitse X.TUNE.

Valitse RUN. Valikon Manual.TUNE avaaminen. Valikkokohdat toiminnon X.TUNE manuaaliseen
konfiguraatioon näytetään.
Valikko X.TUNE-toiminnon manuaalista konfiguraatiota varten on avattu.

16.3.1

Valikon kuvaus X.TUNE-toiminnon manuaalista konfiguraatiota
varten

X.TUNE.CONFIG

M.TUNE.POS

Toiminnon X.TUNE konfiguraatio Määrittele, mitä toimintoja X.TUNE-toimintoa
(automaattinen itseoptimointi) suoritettaessa tulisi
suorittaa.
Pääteasemien asetus

- Ilmoita, onko pneumaattisessa käyttölaitteessa
mekaanisia pääteasemia.
- Pääteasemien manuaalinen syöttö
Jos mekaanisia pääteasemia ei ole olemassa,
niihin ei ajeta X.TUNE-toiminnassa ja ne on syötettävä manuaalisesti.

M.TUNE.PWM

PWM-signaalien optimointi

PWM-signaalien manuaalinen optimointi tuuletusventtiilien ja ilmanpoistoventtiilien ohjaukseen.
Optimointia varten venttiilit on tuuletettava ja
ilmattava. Edistymispylväs näyttää näytössä
nopeuden, jolla venttiili tuuletetaan tai ilmataan.
Asetus on silloin optimaalinen, kun edistymispylväs liikkuu eteenpäin mahdollisimman hitaasti.

M.TUNE.AIR

Käyttölaitteen avausaikojen ja
sulkuaikojen mittaus
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16.3.1.1.

X.TUNE.CONFIG – Toiminnon X.TUNE konfiguraatio

Tässä valikossa voidaan määrittää, mitä toimintoja toiminnon X.TUNE automaattisessa suorituksessa tulisi
suorittaa.
Näin määritetään toiminnot valikossa X.TUNE.CONFIG:

→
→
→

/

Valitse X.TUNE.CONFIG.

Valitse ENTER.
Näytetään toiminnot X.TUNE-toiminnon suorittamaa automaattista itseparametrointia varten.
/

→

valitse haluttu toiminto.
Valitse SELEC. Aktivoi toiminto rastilla

.

→ Valitse halutut toiminnot peräkkäin nuolipainikkeilla
→

/

ja aktivoi rastilla .

Valitse EXIT. Paluu valikkoon Manual.TUNE.
Toiminnot on määritetty valikossa X.TUNE.CONFIG.

16.3.1.2.

X.TUNE.POS – Pääteasemien asetus

Tässä valikossa määritetään, onko pneumaattisessa käyttölaitteessa mekaanisia pääteasemia vai ei.
Jos mekaanisia pääteasemia ei ole olemassa, niihin ei ajeta X.TUNE-toiminnassa ja ne on syötettävä
manuaalisesti.
Näin pääteasema asetetaan:

→
→

/

Valitse M.TUNE.POS.

Valitse ENTER.
Näytetään kohtien
ACT.limit = mekaaniset pääteasemat olemassa
ACT.nolimit = mekaanisia pääteasemia ei olemassa
valinta.

Kun mekaaniset pääteasemat ovat olemassa

→

/

Valitse ACT.limit.

→

Valitse SELEC. Valinta on merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon Manual.TUNE.

..

Kun mekaanisia pääteasemia ei ole olemassa

→

/

→
→

Valitse SELEC. Alavalikko CAL.POS pääteasemien syöttöä varten avataan.
/

→
→
→

Valitse ACT.nolimit.

Valitse POS.pMIN.
Valitse INPUT. Syöttömaski alemman pääteaseman arvolle avataan.

/

 PN arvon nosto
O
CLS desimaalikohdan vaihto
Aja venttiilin alempaan pääteasemaan.
Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.POS.
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→

/

→
→

Valitse POS.pMAX .
Valitse INPUT. Syöttömaski ylemmän pääteaseman arvolle avataan.

/

 PN arvon nosto
O
CLS desimaalikohdan vaihto
Aja venttiilin ylempään pääteasemaan.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoon CAL.POS.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon M.TUNE.POS.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon Manual.TUNE.
Pääteasema on asetettu.

16.3.1.3.

M.TUNE.PWM – PWM-signaalien optimointi

Tässä valikossa PWM-signaalit optimoidaan manuaalisesti tuuletusventtiilien ja ilmanpoistoventtiilien
ohjaukseen.
Optimointia varten käyttölaite tuuletetaan ja ilmataan. Edistymispylväs näyttää näytössä käyttölaitteen
aseman ja tuuletuksen ja ilmanpoiston nopeuden.
Asetus on silloin optimaalinen, kun edistymispylväs liikkuu eteenpäin mahdollisimman hitaasti.

VAROITUS
Hallitsemattoman venttiililiikkeen aiheuttama vaara toimintoa M.TUNE.PWM suoritettaessa.
Toimintoa M.TUNE.PWM käyttöpaineen alaisena suoritettaessa on olemassa akuutti loukkaantumisvaara.
▶ Älä koskaan suorita toimintoa X.TUNE.PWM prosessin ollessa käynnissä.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
Näin optimoidaan PWM-signaalit:

→
→

→
→
→

/

Valitse ENTER.
Alavalikko näytetään.
yB.min = tuuletusventtiili
yE.min = ilmanpoistoventtiili
/

Valitse yB.min. Alavalikko PWM-signaalin asettamiseksi tuuletusventtiilille.

Valitse ENTER . Syöttömaski PWM-signaalin asetukseen avataan.
Edistymispylväs näyttää tuuletuksen nopeuden.
/

→
→

Valitse M.TUNE.PWM.

 + Nopeuden lisääminen
– Nopeuden vähentäminen
Minimoi nopeus niin, että edistymispylväs liikkuu mahdollisimman hitaasti eteenpäin vasemmalta
oikealle.
Huomio. Älä minimoi nopeutta niin pitkälle, että edistymispylväs juuttuu yhteen asemaan.
Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoonM.TUNE.PWM.

/

Valitse yE.min. Alavalikko PWM-signaalin asettamiseksi ilmanpoistoventtiilille.
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→
→

Valitse ENTER . Syöttömaski PWM-signaalin asetukseen avataan.
Edistymispylväs näyttää ilmanpoiston nopeuden.
/

 + Nopeuden lisääminen
– Nopeuden vähentäminen
Minimoi nopeus niin, että edistymispylväs liikkuu mahdollisimman hitaasti eteenpäin oikealta
vasemmalle.
Huomio. Älä minimoi nopeutta niin pitkälle, että edistymispylväs juuttuu yhteen asemaan.

→

Valitse OK. Käyttöönotto ja samanaikainen paluu valikkoonM.TUNE.PWM.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon Manual.TUNE.
PWM-signaali on optimoitu.

16.3.1.4.

M.TUNE.AIR – Avausaikojen ja sulkuaikojen mittaus

Kun tämä toiminto suoritetaan, mitataan jatkuvasti venttiilin avausaikoja ja sulkuaikaa.
Syöttöpaineen muutos vaikuttaa tuuletusaikaan, joka voidaan näin optimoida.
Asetusta varten voidaan syöttöpaineen muutoksen vaikutusta tuuletusaikaan tarkkailla jatkuvasti toiminnon
M.TUNE.AIR avulla.
Näin mitataan jatkuvasti avausajat ja sulkuajat:

→

/

Valitse M.TUNE.AIR.

→ Paina

RUN niin kauan, kun laskenta (5 ...) on käynnissä.
Tuuletuksen ja ilmanpoiston ajat näytetään:
time.open = tuuletus
time.close = ilmanpoisto

Muuta syöttöpainetta sovittaaksesi tuuletusaikaa.
Näin muutettu tuuletusaika näytetään jatkuvasti.

→

Valitse EXIT. Paluu valikkoon Manual.TUNE.

→

Valitse EXIT. Paluu päävalikkoon (MAIN).

→

Valitse EXIT. Vaihto asetustaso

prosessitaso.

Avausajat ja sulkuajat on mitattu jatkuvasti.
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17

PÄÄSY büS-HUOLTOLIITÄNTÄÄN

büS-huoltoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä.

→ Poista pääsyä varten kupu (läpinäkyvä kupu ja kotelovaippa).
→ Varmista, että käytetään pääteresistoria.
HUOMAUTUS
Liitä Micro-USB PC:hen aina büS-adapterin avulla.

büS-huoltoliitäntä

Kuva 58:

büS-huoltoliitäntä

17.1

Asetusmahdollisuudet käyttöönottoa varten
Bürkert-Communicatorin avulla

• Asetus Bürkert-Communicator-PC-ohjelmistolla PC:llä
Tämäntyyppinen asetus on mahdollinen kaikilla laitetyypeillä ja laiteversioilla.
Sitä varten laite on liitettävä USB-büS-liitäntäsarjan ja büS-huoltoliitännällä.
PC-ohjelmisto Bürkert-Communicator voidaan ladata ilmaiseksi Bürkert-kotisivulta.
Siihen tarvitaan tarvikkeena saatava USB-büS-liitäntäsarja.
Tiedonsiirto tapahtuu laitteen büS-huoltoliitännän kautta (katso luku ”22 Tarvikkeet”)

Prosessisäädin
Parametrit

Diagnoosi

Huolto
P.TUNE

P.CONTROL

PQ.LIN
Taulukko 44: Prosessisäädin taso
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Asennoitin
Diagnostics

Parameter
BUS.COMM

DIAGNOSE ON/OFF

ADD.FUNCTION

CONFIG.MSG

Maintenance
X.TUNE

ADD.DIAGNOSE

CHARACT
CUTOFF

HISTOGRAM

DIR.CMD

SERVICE.TIME

DIR.ACT

TRAVEL.ACCU

SPLTRNG

CYCLE.COUNTER

X.LIMIT

TEMP.CHECK

X.TIME

STROKE.CHECK

X.CONTROL

PV.MONITOR

SAFEPOS

POS.MONITOR

Taulukko 45: Asennoitin taso

Tulot/lähdöt
Maintenance

Parameter
INPUT

CAL.USER

ADD.FUNCTION
SIG.ERROR
BINARY.IN
Taulukko 46: Tulot/lähdöt taso

Teollinen viestintä (vain Ethernet-laitteella)
Parameter
DNS compatible name*
MAC address
Static IP address
Network mask
Default gateway
*Saatavilla vain PROFINETin yhteydessä.

Taulukko 47: Teollinen tiedonsiirtotaso
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Yleiset asetukset
Maintenance
SIMULATION
BUES
Taulukko 48: Yleistä taso
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18

KÄYTTÖRAKENNE JA TEHDASASETUS

Tehtaalla asetetut esiasetukset on esitetty käyttörakenteessa kulloinkin valikon oikealla puolella sinisellä
värillä. Esimerkkejä:
/

Tehtaalla aktivoidut tai valitut valikkokohdat

/

Tehtaalla aktivoimattomat tai valitsemattomat valikkokohdat

2 %, 10 sec, ... Tehtaalla asetetut arvot
INPUT

4– 20 mA
0– 20 mA
0– 10 V
0– 5 V

BUS.COMM 3)

BUS FAIL

SafePos off
SafePos on

Baudrate 4)

1000 kBit/s
500 kBit/s
250 kBit/s
125 kBit/s
50 kBit/s

Address 4)

(0–127)

BueS-Mode 4)

CANopen
BueS

X.TUNE
Kuva 59:

Käyttörakenne – 1

3)		 vain kenttäväylällä
4)		 Kuvaus büS
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Automaattinen X.TUNE
X.TUNE

X.TUNE STARTED

TUNE #0 INIT ...

X.TUNE ready

Manuaalinen X.TUNE
X.TUNE.CONFIG

X.TUNE.DBDx
X.TUNE.PARAx
X.TUNE.LEAKAGE
X.TUNE.Ypwm
X.TUNE.Yfric

X.TUNE.POS

ACT.limit
ACT.nolimit

POS.pMIN
POS.pMAX

X.TUNE.PWM

P.Q‘LIN
Kuva 60:

yB.min

TUNE.yB

yE.min

TUNE.yE

time.open
time.close

X.TUNE.AIR

Käyttörakenne – 2
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P.Q’LIN 1)

Q.LIN#0
CMD = 0 %

Q.LIN#1
CMD=10% ...

Q.LIN
ready

P.TUNE 1)

starting
process tune

identivying
control process

calculating
PID parameters

ADD.FUNCTION

CHARACT

TUNE
ready

CUTOFF
DIR.CMD
DIR.ACT
SPLTRNG 2)
X.LIMIT
X.TIME
X.CONTROL
P.CONTROL 1)
SECURITY
SAFEPOS
SIG.ERROR 6)
BINARY.IN
OUTPUT 7)
CAL.USER
SET.FACTORY
EXTRAS

SERVICE.BUES

SERVICE
SIMULATION
DIAGNOSE
				 Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
CHARACT
Kuva 61:

1)		
2)		
6)
7)		

Käyttörakenne – 3

vain prosessisäädin tyyppi 8693
vain asennoitinkäytössä
vain signaalityypillä 4...20 mA ja Pt 100
Lisävaruste. Lähtöjen lukumäärä riippuu tyypistä.
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
CHARACT

linear
GP 1 : 2 5
GP 1 : 3 3
GP 1 : 5 0
GP 2 5 : 1
GP 3 3 : 1
GP 5 0 : 1
Graph

FREE

GRAPH
y 0 –>

0%

y 5 –>
5%
•
•
•
y 100 –> 100 %
CUTOFF

Min

0%

Max

100 %

0%
100 %
Tyyppi PCO

CUT-type 1)

Tyyppi XCO
DIR.CMD

Rise
Fall

DIR.ACT

Rise
Fall

SPLTRNG 2)

X.LIMIT

X.TIME

Min

0%

Max

100 %

Min

0%

Max

100 %

0%
100 %
0%
100 %

T . open 1,0 sec 1,0 sec
T . close 1,0 sec 1,0 sec

X.CONTROL
Kuva 62:
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Käyttörakenne – 4

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
2)		 vain asennoitinkäytössä
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
X.CONTROL

P.CONTROL 1)

DBND

1,0 %

1,0 %

KXopn

1

1

KXcls

1

1

KDopn

0

0

KDcls

0

0

YBfric

0

0

YEfric

0

0

PID.PARAMETER

DBND

1,0 %

1,0 %

KP

1,00

1,00

TN

999,9

TV

0.0

0,0 sec

0%

0%

X0
FILTER
SETUP

0

999,9 sec

0

PV-INPUT

4– 20 mA
Taajuus
PT 100

PV-SCALE

PVmin

0,0

PVmax 100,0
K-Factor 9)

0,0 l/s
100,0 l/s
VALUE

1,0

TEACH-IN
SECURITY
TEACH-IN
Teach-in
at work

SP-INPUT

–> filling

Kuva 63:

Valve
closing

VOLUME

Käyttörakenne – 5

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
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Aktivoitavissa olevat
lisätoiminnot

SP-INPUT

intern
extern

SP-SCALE 10)

SPmin

0,0

SPmax 100,0
P.CO-INIT

0,0 l/s
100,0 l/s

bumpless
standard
zeroinit

SECURITY

Access Code

CODE

0000

MAIN
MANU / AUTO
ADDFUNCT
X.TUNE
P.Q‘LIN 1)
P.TUNE 1)
SAFEPOS
Kuva 64:
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Käyttörakenne – 6

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
9)		 vain signaalityypillä taajuus (P.CONTROL → SETUP → PV-INPUT → Frequenz)
10) vain prosessisäädin tyyppi 8693 ja ulkoisella tavoite-esiarvolla (P.CONTROL → SETUP → SP-INPUT → extern)
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
SAFEPOS

Safepos

SIG.ERROR 6)

SP/CMD Input

0%

Error off
Error on
SAFEPOS

SafePos off
SafePos on

PV Input 1)

Error off
Error on
SAFEPOS

SafePos off
SafePos on

BINARY.IN

SafePos
Manu / Auto
X.TUNE
X.CO / P.CO 1)
BIN.IN type

normally open
normally closed

OUTPUT 7)

OUT ANALOG

POS
CMD
PV 1)
SP 1)
OUT.type

4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 10 V
0–5 V

CAL.USER
Kuva 65:

OUT BIN 1
Käyttörakenne – 7

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
6) vain signaalityypillä 4...20 mA ja Pt 100
7)		 Lisävaruste. Lähtöjen lukumäärä riippuu tyypistä.
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POS.Dev

OUT BIN 1

Deviation 1,0 % 1,0 %
Limit

POS.Lim-1

0,0 %

0%

Safepos
ERR.SP/CMD 11)
ERR.PV 12)
Remote
Tune.Status
DIAG.State-1

FAILURE
OUT SPEZ
FUNC.CHECK
MAINTENANCE

OUT.type

normally open
normally closed

OUT BIN 2

POS.Dev
POS.Lim-2

Deviation 1,0 % 1,0 %
Limit

100,0 % 100 %

Safepos
ERR.SP/CMD 11)
ERR.PV 12)
Remote
Tune.Status
DIAG.State-2

FAILURE
OUT SPEZ
FUNC.CHECK
MAINTENANCE

OUT.type

normally closed

CAL.USER
Kuva 66:

normally open

Käyttörakenne – 8

11) v ain, kun tulosignaalin virhetunnistus on aktivoitu
(SIG.ERROR → SP/CMD Input tai PV-Input → Error on)
162

12) v ain prosessisäädin tyyppi 8693 ja kun tulosignaalin virhetunnistus on aktivoitu
(SIG.ERROR → SP/CMD Input tai PV-Input → Error on)
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
CAL.USER

calibr. POS

calibr. INP 2)

POS.pMIN

x*

POS.pMAX

x*

INP 4mA

0 13) x**

INP 20mA 0 13) x**
calibr. SP 10)

calibr. PV 1)

copy FACT->USER

SET.FACTORY

factory reset

SERVICE.BUES*

Baud rate

SP 4 mA

*Arvo asetetaan toiminnossa X.TUNE
(automaattisesti tai manuaalisesti).

**Valmistaja asettaa arvon laitekohtaisen kalibroinnin yhteydessä.

0 13) x**

SP 20mA 0 13)

x**

PV 4 mA

0 14)

x**

PV 20 mA 0 14)

x**

SET VALUE 15)
PT100:

x**

CAL reset

1000 kBit/s
500 kBit/s
250 kBit/s
125 kBit/s
50 kBit/s

Address

(0–127)

EXTRAS
Kuva 67:

Käyttörakenne – 9

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
2) vain asennoitinkäytössä
10) vain prosessisäädin tyyppi 8693 ja
ulkoisella tavoite-esiarvolla (P.CONTROL → SETUP → SP-INPUT → extern)
13) näytetään se signaalityyppi, joka on valittu valikossa INPUT
14) vain signaalityypillä 4...20 mA (P.CONTROL → SETUP → PV-INPUT → 4...20 mA)
15) vain kytkennällä Pt 100:lla (P.CONTROL → SETUP → PV-INPUT → PT 100)
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EXTRAS

DISP.ITEMS

POS
CMD
CMD/POS
CMD/POS (t)
PV 1)
SP 1)
SP/PV 1)
SP / PV ( t )

1)

CLOCK
INPUT 16)
TEMP
X.TUNE
P.TUNE 1)
P.LIN 1)

SERVICE
Kuva 68:
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START-UP.ITEMS
Käyttörakenne – 10

1)			 vain prosessisäädin tyyppi 8693
16)		 ei kenttäväylällä
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot
START-UP.ITEMS

POS
CMD
CMD/POS
CMD/POS (t)
PV 1)
SP 1)
SP/PV 1)
SP / PV ( t )

1)

CLOCK
INPUT 16)
TEMP
X.TUNE
P.TUNE 1)
P.LIN 1)
DISP.MODE

normal
invers

DISP.LIGHT

on
off
user active

SERVICE

SIMULATION
Kuva 69:

Käyttörakenne – 11

1)			 vain prosessisäädin tyyppi 8693
16)		ei kenttäväylällä
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Aktivoitavissa olevat lisätoiminnot

SIMULATION

SIGNAL.sim

SIGNAL.form

Ulkoisesti:
Sinus
Square
Triangle
Mixed

CONTROL.sim

Offset

50,0 %

Amplitude

80,0 %

Periode

5,0 sec

x.SIM
p.SIM

DIAGNOSE

D.MSG 17)

SIM.Gain

1,0

SIM.Delay

1,0 sec

SERVICE.TIME
TRAVEL.ACCU
CYCLE.COUNTER
TEMP.CHECK
STROKE.CHECK
PV.MONITOR 1)
POS.MONITOR

CONFIG.MSG 17)

SERVICE.TIME

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

ADD.DIAGNOSE
Kuva 70:
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TRAVEL.ACCU

Käyttörakenne – 12

1)		 vain prosessisäädin tyyppi 8693
17)		 alavalikossa on lueteltu vain aktivoidut diagnoositoiminnot
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TRAVEL.ACCU

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

CYCLE.COUNTER

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

TEMP.CHECK

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

STROKE.CHECK

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

PV.MONITOR 1)

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

POS.MONITOR

FAILURE
FUNC.CHECK
OUT.SPEZ
MAINTENANCE

ADD.DIAGNOSE
Kuva 71:

1)		

Käyttörakenne – 13

vain prosessisäädin tyyppi 8693
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ADD.DIAGNOSE

HISTOGRAM
SERVICE.TIME
TRAVEL.ACCU
CYCLE.COUNTER
TEMP.CHECK
STROKE.CHECK
PV.MONITOR 1)
POS.MONITOR

RESET.HISTORY

Reset done

Aktivoitavat diagnoositoiminnot
HISTOGRAM

POS-Class
DIR-Class
SYSTEM-DATA

SERVICE.TIME

LIMIT

90d. 00h

NEXT M.
HISTORY
TRAVEL.ACCU

HUB

20,0 mm

LIMIT

1000000 cm

NEXT.M
HISTORY
CYCLE.COUNTER

LIMIT
NEXT.M
HISTORY

TEMP.CHECK
Kuva 72:

Käyttörakenne – 14
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Aktivoitavat diagnoositoiminnot
TEMP.CHECK

CURRENT
MAX
MIN
LIMIT

TEMP.MAX

60,0 °C

TEMP.MIN

0,0 °C

TEMP.MAX

HISTORY

TEMP.MIN
STROKE.CHECK

MAX
MIN
LIMIT

ZERO.TOL

0,5 %

MAX.TOL

0,5 %

ZERO

HISTORY

MAX
POS.MONITOR

DEADBAND

2,0 %

COMP.TIME

10,0 sec

HISTORY
PV.MONITOR 1)

DEADBAND

2,0 %

COMP.TIME

10,0 sec

HISTORY

Kuva 73:

1)		

Käyttörakenne – 15
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19

ETHERNET/IP, PROFINET JA MODBUS TCP

19.1

Näkymä

2
1

3

3

4

2

X6 – pyöröpistoke M12,
4-napainen
(käyttöjännite)

Kuva 74:

Kenttäväyläliitäntä

19.2

Tekniset tiedot

4
1

X7 – kenttäväyläliitäntä M12
(2 Port Ethernet Switch)

VAARA
Sähköjännitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ennen järjestelmälle suoritettavia toimenpiteitä ja estä sen uudelleen päälle kytkeminen.
▶ 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.
Verkkonopeus

10/100 Mbps

Auto-Negotiation

Kyllä

Kytkintoiminta

Kyllä

Verkkodiagnoosi

Kyllä, virhesähkeen kautta

MAC-ID

Yksilöllinen tunnusnumero, tallennettuna moduuliin ja
laitteen ulkopuolella (katso arvokilpi)

Laitenimi Ethernet (tehdasasetus)

Asennoitin / Process-Controller (nimeä voidaan muuttaa)
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Useampien laitteiden konfiguraatio:
Toimitustilassa kaikilla laitteilla on sama IP-osoite. Jotta laite voitaisiin tunnistaa konfiguraatiota
varten, verkossa saa olla vain 1 vielä konfiguroimaton laite.
▶ Liitä laitteet (Ethernet-osallistujat) verkkoon ja konfiguroi ne peräkkäin, yksitellen.

19.3

Industrial Ethernet

PROFINET IO-määritykset
DNS-yhteensopiva nimi

ei kirjausta

Kiinteä IP-osoite

0.0.0.0

Verkostomaski

0.0.0.0

Vakiokenttäväyläyhdistin

0.0.0.0

Nämä tehdasasetukset sallivat DCP- ja LLDP-palvelun avulla osoitteen luovuttamisen PROFINET-erittelyn
mukaisesti. Näin ollen ei laitteen vaihdon yhteydessä tarvita lisätyökaluja tai uutta projektointia.
Topologiatunnistus

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Minimaalinen jaksoaika

10 ms

IRT

ei tuettu

MRP aineredundanssi

MRP-Clientia tuetaan

Muut tuetut toiminnot

DCP, VLAN Priority Tagging, Shared Device

Siirtonopeus

100 MBit/s

Tiedonsiirtokerros

Ethernet II, IEEE 802.3

PROFINET IO-määritykset

V2.3

(AR) Application Relations

Laite voi työstää samanaikaisesti korkeintaan 2 IO-AR:ia, 1 Supervisor-AR:ia ja 1 Supervisor-DA-AR:ia.

Ethernet/IP-määritykset
Kiinteä IP-osoite

192.168.0.100

Verkostomaski

255.255.255.0

Vakiokenttäväyläyhdistin

192.168.0.1

Esimääritellyt vakiokohteet

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

DHCP

tuettu
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BOOTP

tuettu

Siirtonopeus

10 und 100 MBit/s

Dupleksitilat

Vuorosuuntainen, kaksisuuntainen, Autonegotiation

MDI-tilat

MDI, MDI-X, Auto-MDIX

Tiedonsiirtokerros

Ethernet II, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD) tuettu
DLR (rengastopologia)

tuettu

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service Typ 0 ja 1

Modbus TCP -määrittelyt
Kiinteä IP-osoite

192.168.0.100

Verkostomaski

255.255.255.0

Vakiokenttäväyläyhdistin

192.168.0.1

Modbus-toimintokoodit

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

Tila

Viestitila: Palvelin

Siirtonopeus

10 ja 100 MBit/s

Tiedonsiirtokerros

Ethernet II, IEEE 802.3

19.4

Sähköliitäntä

Ethernet/IP:n liitäntä tapahtuu pyöröpistoliittimellä M12, 4-napainen D-koodattu.
X7 – kenttäväyläliitäntä M12 D-koodattu:
3

4
1

2

Pin 1

Transmit +

Pin 2

Receive +

Pin 3

Transmit –

Pin 4

Receive –

Taulukko 49: Sähkövaraus Ethernet/IP

X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen:
Nasta

Johtimen väri*

Varaus

1

ruskea

Käyttöjännite

+ 24 V DC

2

ei varattu

3

sininen

Käyttöjännite

GND

4

ei varattu

*Ilmoitetut värit viittaavat tarvikkeena saatavaan liitäntäkaapeliin (918038).

Taulukko 50: X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen (käyttöjännite)
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HUOMAUTUS
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) takaamiseksi tulee käyttää suojattua Ethernet-kaapelia.
Maadoita kaapelisuojaus molemmin puolin jokaisella liitetyllä laitteella.
Käytä maadoitukseen lyhyttä johtoa (maks. 1 m), jonka halkaisija on vähintään 1,5 mm2.

FE toimintamaadoitus

Kuva 75:

Toimintamaadoitus

19.5

Väylä-tilanäyttö

Väylä-tilanäyttö näytetään laitteen näytöllä.
Kuvaruutunäyttö

Laitteen tila

Selitys

Ongelman korjaus

(näytetään n. 3
sekunnin välein)
BUS no
connection

BUS
critical err

Online,
Ei yhteyttä
Masteriin.

Kriittinen
väylävirhe.

Laite on liitetty asianmukaisesti väylään, verkkoyhteysprosessi on päätetty virheettömästi, mutta ei kuitenkaan
luotua yhteyttä Masteriin.
Toinen laite samalla nimellä
verkossa.

• Muuta laitteen osoite ja
käynnistä laite uudelleen.

BUS offline tiedonsiirto-ongelmien seurauksena.

• Virheanalyysi verkossa väylämonitorin avulla.

• Uusi yhteydenmuodostus
Masterin toimesta.

Taulukko 51: Väylä-tilanäyttö; Ethernet
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19.5.1

Kenttäväylälaitteiden poikkeamat laitteisiin ilman kenttäväylää

Ethernetillä varustetulle tyypille 8692, 8693 eivät tämän käyttöohjeen seuraavat luvut ole voimassa.
• Kappale ”Liitäntä”		Luku ”12 Sähköliitäntä 24 V DC”
• Kappale ”Käyttöönotto”
Luku ”14.2 INPUT – Tulosignaalin asetus”
• Kappale ”Lisätoiminnot”	Luku ”16.1.7 SPLTRNG – signaalialueen jako (Split range)”
Luku ”16.1.17 CAL.USER – Todellisen arvon ja tavoitearvon kalibrointi”
- Valikkokohta calibr.INP, tavoiteaseman kalibrointi
- Valikkokohta calibr.SP, prosessin tavoitearvon kalibrointi
luku ”16.1.15 BINARY.IN – Digitaalitulon aktivointi”
luku ”16.1.16 OUTPUT – Lähtöjen konfiguraatio (lisävaruste)”

19.5.2

BUS.COMM – asetukset tyypille 8692, 8693

Aseta valikossa BUS.COMM seuraavat valikkokohdat Ethernet-tyypin käyttöönottoa varten:
BUS FAIL

Turva-asemaan ajon aktivointi tai deaktivointi

Valinta SafePos off

– Käyttö pysähtyy asemaan, joka vastaa viimeksi siirrettyä tavoitearvoa
(oletusasetus).

Valinta SafePos on

– Käyttölaitteen käyttäytyminen väyläviestinnän virheen sattuessa riippuu lisätoiminnon
SAFEPOS aktivoinnista. Katso luku ”16.1.13 SAFEPOS – Turva-aseman syöttö”.

SAFEPOS aktivoitu:

Käyttölaite ajaa turva-asemaan, joka on annettu lisätoiminnossa SAFEPOS.

SAFEPOS deaktivoitu:

Käyttölaite ajaa turvapääteasentoon, johon se ajaisi sähköisen ja pneumaattisen apuenergian katkoksen sattuessa.
Katso luku ”10.9 Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian
häiriön jälkeen”
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20

LISÄVARUSTE büS

20.1

Käsitteiden selitys

büS on CANopen-pohjainen kenttäväylä, jossa on ylimääräinen toiminnallisuus useampien laitteiden
verkottamiseen.

20.2

Liitännät

Syöttö
büS
Sisäänkäynti prosessin todelliselle
arvolle*

Asennoitin 8692 büS

4...20 mA
Taajuus
Pt 100
*Valinnaiset tulot ja lähdöt on esitetty katkoviivoilla.

20.3

Sähköliitäntä büS

20.3.1

Turvaohjeet

VAARA
Sähköjännitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ennen järjestelmälle suoritettavia toimenpiteitä ja estä sen uudelleen päälle
kytkeminen.
▶ 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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20.3.2

Sähköliitäntä

X3 – pyöröpistoke M12 x 1, 5-napainen, uros:
Nasta

Johtimen väri

Varaus

1

CAN-suojus/suojaus CAN-suojus/suojaus

2

ei varattu

3

Musta

Musta GND / CAN_GND

4

Valkoinen

Valkoinen CAN_H

5

Sininen

Sininen CAN_L

Taulukko 52: X3 – pyöröpistoke M12 x 1, 5-napainen

X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen:
Nasta

Johtimen väri*

Varaus

1

ruskea

Käyttöjännite

+ 24 V DC

2

ei varattu

3

sininen

Käyttöjännite

GND

4

ei varattu

*Ilmoitetut värit viittaavat tarvikkeena saatavaan liitäntäkaapeliin (918038).

Taulukko 53: X6 – pyöröpistoke M12, 4-napainen (käyttöjännite)

Sähköliitäntä büS-verkolla tai ilman:
Jotta büS-verkkoa (CAN-liitäntää) voitaisiin käyttää, on käytettävä 5-napaista pyöröpistoketta ja suojattua 5-johtimista kaapelia.

2

2
3

1
4

1

3

5

4
X3 – pyöröpistoke
M12, 5-napainen

Kuva 76:

X6 – pyöröpistoke M12,
4-napainen
(käyttöjännite)

Sähköliitäntä (esimerkki tyyppi 8693)
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20.4

BUS.COMM – asetukset tyypille 8692, 8693

Aseta valikossa BUS.COMM seuraavat valikkokohdat Ethernet-tyypin käyttöönottoa varten:
BUS FAIL

Turva-asemaan ajon aktivointi tai deaktivointi

Valinta SafePos off

– Käyttö pysähtyy asemaan, joka vastaa viimeksi siirrettyä tavoitearvoa
(oletusasetus).

Valinta SafePos on

– Käyttölaitteen käyttäytyminen väyläviestinnän virheen sattuessa riippuu lisätoiminnon SAFEPOS aktivoinnista. Katso luku ”16.1.13 SAFEPOS – Turva-aseman
syöttö”.

SAFEPOS aktivoitu:

Käyttölaite ajaa turva-asemaan, joka on annettu lisätoiminnossa SAFEPOS.

SAFEPOS deaktivoitu:

Käyttölaite ajaa turvapääteasentoon, johon se ajaisi sähköisen ja pneumaattisen
apuenergian katkoksen sattuessa.
Katso luku ”10.9 Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian
häiriön jälkeen”

Näin BUS.COMM asetetaan:

→
→

Paina MENU 3 s. Vaihto prosessitaso
/

→

asetustaso.

Valitse BUS.COMM. Valinta päävalikossa (MAIN).
Valitse ENTER. Perusasetuksen alavalikkokohdat ovat nyt käytössä valittavaksi.

Laiteosoitteen asettaminen:
(büS-laitteilla osoite säätyy automaattisesti)

→

/

→
→

Valitse osoite .
Valitse INPUT . Syöttömaski avataan.

/
arvon nosto tai
(arvo välillä 0 ja 127).

→

arvon lasku. Laiteosoitteen syöttö

Valitse OK. Paluu kohtaan BUS.COMM.

Siirtonopeuden valinta:

→

/

→
→

Valitse BAUDRATE.
Valitse ENTER. Syöttömaski avataan.

/

Valitse BAUDRATE. 50 kBd /125 kBd / 250 kBd / 500 kBd / 1000 kBd

→

Valitse SELECT. Valinta on nyt merkitty täytetyllä ympyrällä

→

Valitse EXIT. Paluu kohtaan BUS.COMM.

.

BUS.COMM on asetettu.
büS-laitteilla Bürkert Communicator voidaan liittää büS-huoltoliitännän lisäksi myös suoraan
büS-verkkoon.
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21

HUOLTO JA VIANKORJAUS

21.1

Turvaohjeet

VAROITUS
Loukkaantumisvaara virheellisesti suoritetuissa huoltotöissä.
▶ Huollon saa suorittaa vain koulutettu ammattihenkilöstö soveltuvia työkaluja käyttäen.
▶ Estä laitteiston tahaton käyttö.
▶ Takaa valvottu uudelleenkäynnistyminen huollon jälkeen.

21.2

Huolto

Kun käytössä noudatetaan tämän oppaan ohjeita, tyyppi 8692, 8693 on huoltovapaa.

21.3

Virheilmoitukset

Näyttö

Virheen syyt

Apu

Minimaalinen syöttöarvo on saavutettu.

Älä pienennä arvoa lisää.

Maksimaalinen syöttöarvo on saavutettu.

Älä suurenna arvoa lisää.

Signaalivirhe

Tarkasta signaali.

min

max

CMD error

Asennoittimen tavoitearvo
SP error

Signaalivirhe

Tarkasta signaali.

Prosessisäätimen tavoitearvo.
PV error

Signaalivirhe

Tarkasta signaali.

Prosessisäätimen todellinen arvo.
PT100 error

Signaalivirhe

Tarkasta signaali.

Pt 100:n todellinen arvo.
invalid Code

Väärä pääsykoodi.

Syötä oikea pääsykoodi

EEPROM fault

EEPROM viallinen.

Ei mahdollista, laite viallinen.

Taulukko 54: Yleiset virheilmoitukset
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21.3.1

Virheilmoitukset ja varoitukset toimintoa X.TUNE suoritettaessa

Näyttö

Virheen syyt

Apu

TUNE
err/break

Itseoptimoinnin manuaalinen keskeytys EXIT-painiketta painamalla.

X.TUNE locked

Toiminto X.TUNE on lukittu.

Syötä pääsykoodi.

X.TUNE
ERROR 1

Paineilmaa ei ole liitettynä.

Liitä paineilma.

X.TUNE
ERROR 2

Paineilmakatkos toimintoa X.TUNE
suoritettaessa.

Tarkasta paineilman syöttö.

X.TUNE
ERROR 3

Käyttölaite tai ilmanpoistopuolen sää- ei mahdollista, laite viallinen.
töjärjestelmä vuotaa.

X.TUNE
ERROR 4

Tuuletuspuolen säätöjärjestelmä
vuotaa.

ei mahdollista, laite viallinen.

X.TUNE
ERROR 6

Arvojen POS-MIN ja POS-MAX pääteasemat ovat liian lähellä toisiaan.

Tarkasta paineilman syöttö.

X.TUNE
ERROR 7

Väärä kohdistus POS-MIN ja
POS-MAX.

Selvitä POS-MIN ja POS-MAX ajamalla käyttölaite kulloinkin näytössä esitettyyn suuntaan.

Taulukko 55: Virheilmoitukset ja varoitukset X.TUNE-toiminnossa

179

suomi


Huolto ja viankorjaus

21.3.2

Virheilmoitukset toimintoa P.Q’LIN suoritettaessa

Näyttö

Virheen syyt

Apu

TUNE
err/break

Itseoptimoinnin manuaalinen keskeytys
EXIT -painiketta painamalla.

P.Q LIN
ERROR 1

Paineilmaa ei ole liitettynä.

Liitä paineilma.

Ei prosessisuureen muutosta.

Tarkasta prosessi, kytke tarvittaessa
pumppu päälle tai avaa sulkuventtiili.
Tarkasta prosessianturi.

P.Q LIN
ERROR 2

Venttiili-iskun ajankohtaista tukikohtaa ei
ole saavutettu, koska
• paineilmakatkos P.Q’LIN-toiminnon
aikana.

Tarkasta paineilman syöttö.

• Autotunea (X.TUNE) ei ole suoritettu.

Suorita autotune (X.TUNE).

Taulukko 56: Virheilmoitus P.Q’LIN-toiminnossa; Prosessisäädin tyyppi 8693

21.3.3

Virheilmoitus suoritettaessa P.TUNE-toimintoa

Näyttö

Virheen syyt

Apu

TUNE
err/break

Itseoptimoinnin manuaalinen keskeytys
EXIT -painiketta painamalla.

P.TUNE
ERROR 1

Paineilmaa ei ole liitettynä.

Liitä paineilma.

Ei prosessisuureen muutosta.

Tarkasta prosessi, kytke tarvittaessa
pumppu päälle tai avaa sulkuventtiili.
Tarkasta prosessianturi.

Taulukko 57: Virheilmoitus P.TUNE-toiminnossa; prosessisäädin tyyppi 8693
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Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Kuvaruutunäyttö

Laitteen tila

Selitys

Ongelman korjaus

BUS no
connection

Online,
Ei yhteyttä
Masteriin.

Laite on liitetty asianmukaisesti
väylään, verkkoyhteysprosessi
on päätetty virheettömästi, mutta
ei kuitenkaan luotua yhteyttä
Masteriin.

• Uusi yhteydenmuodostus Masterin toimesta.

BUS
critical err

Kriittinen
väylävirhe.

Toinen laite samalla nimellä
verkossa.

• Muuta laitteen osoite ja käynnistä laite uudelleen.

(näytetään
n. 3 sekunnin
välein)

BUS offline tiedonsiirto-ongelmien • Virheanalyysi verkossa väylämoseurauksena.
nitorin avulla.
Taulukko 58: Virheilmoitus Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP

büS-laitteessa
Kuvaruutunäyttö

Laitteen tila

Selitys

Ongelman korjaus

BUS no
connection

Online,
Ei yhteyttä
Masteriin.

Laite on liitetty asianmukaisesti • Uusi yhteydenmuodostus Masväylään, verkkoyhteysprosessi
terin toimesta.
on päätetty virheettömästi, mutta
ei kuitenkaan luotua yhteyttä
Masteriin.

BUS
critical err

Kriittinen
väylävirhe.

Toinen laite samalla nimellä
verkossa.

(näytetään n.
3 sekunnin
välein)

• Muuta laitteen osoite ja käynnistä laite uudelleen.

BUS offline tiedonsiirto-ongelmien • Virheanalyysi verkossa väylämoseurauksena.
nitorin avulla.
Partner not
found

Kumppani ei
löytynyt

Konfiguroitua kumppania (Producer) ei löydy.

• Tarkasta, että konfiguroitu
kumppani on kytketty päälle ja
liitetty büS-verkkoon.
• Tarkasta büS-Mapping Communicatorin avulla.

Taulukko 59: Virheilmoitus büS-laite
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21.4

Häiriöt

Ongelma

Mahdolliset syyt

Apu

POS = 0 ( CMD > 0 %) tai
POS = 100 % ( CMD < 100 %).

Tiivis sulkutoiminto (CUTOFF) on aktivoitu vahingossa.

Deaktivoi tiivis
sulkutoiminto.

Digitaalilähtö:

Tarkasta
digitaalilähdön
liitäntä.

PV = 0 (SP > 0) tai
PV = PV (SP > SP).
Vain digitaalilähdöllä varustetuilla
laitteilla:
Digitaalilähtö ei kytke.
Vain prosessisäätimellä varustetuille laitteille:
Laite ei toimi säätimenä,
oikein suoritetuista asetuksista
huolimatta.

• Virta > 100 mA
• Oikosulku
Valikkokohta P.CONTROL on päävalikossa. Siksi laite toimii prosessisäätimenä ja odottaa prosessin todellista
arvoa vastaavassa tulossa.

Taulukko 60: Muut häiriöt
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P.CONTROL päävalikosta. Katso luku 16.1.2
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Tarvikkeet

22

TARVIKKEET

Tarvikkeet

Tilausnumero

Liitäntäkaapeli holkilla M12, 8-napainen, (pituus 5 m)

919267

Liitäntäkaapeli holkilla M12, 4-napainen, (pituus 5 m)

918038

Liitäntäkaapeli holkilla M8, 4-napainen, (pituus 5 m)

264602

Liitäntäkaapeli pyöröpistokkeella M12, 4-napainen, (pituus 5 m) D-koodattu

pyynnöstä

USB-büS-liitäntäsarja
büS-huoltoliitäntä (büS-tikku + 0,7 m:n kaapeli M12-pistokkeella)

772551

büS-adapteri büS-huoltoliitännälle
(M12 büS-huoltoliitännässä micro-USB)

773254

büS-johtojatkeet M12-pistokkeesta M12-holkkiin
Liitosjohto, pituus 1 m

772404

Liitosjohto, pituus 3 m

772405

Liitosjohto, pituus 5 m

772406

Liitosjohto, pituus 10 m

772407

Bürkert Communicator

Tietoja osoitteessa
www.buerkert.com

Ruuvityökalu läpinäkyvän kuvun avaamiseen/sulkemiseen

674077

Taulukko 61: Tarvikkeet

22.1

Tiedonsiirto-ohjelmisto

PC-käyttöohjelma ”Bürkert-Communicator” on suunniteltu tiedonsiirtoon Bürkertin valmistamien asennoitinperheen laitteiden kanssa.
Yksityiskohtainen kuvaus ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä löytyy siihen kuuluvasta
käyttöohjeesta.

22.2

Download

Lataa ohjelmisto osoitteesta: www.buerkert.com

22.3

USB-liitäntä

PC vaatii USB-liitännän tiedonsiirtoon laitteiden kanssa, lisäksi USB-büS-liitäntäsarjan (katso ”Taulukko 61:
Tarvikkeet”).
Tiedonsiirto tapahtuu CANopen-määrittelyn mukaisesti.
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23

TYYPIN 8692, 8693 PURKAMINEN
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.
Järjestys:
1. Pneumaattisten liitosten purkaaminen.
2. Irrota sähköliitos.
3. Irrota tyyppi 8692, 8693.

23.1

Pneumaattisten liitosten irrottaminen

VAARA
Korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta paine ja ilmaa johdot ennen johtojen ja venttiilien irrottamista.

Pneumaattiset liitännät
Tyyppi 8692, 8693
Pneumaattiset
liitokset

Venttiilikäyttö

Tyyppi 8692, 8693 prosessiventtiilillä
tyyppiä 2103, 2300 tai 2301
Kuva 77:

Venttiilikäyttö
Tyyppi 8692, 8693 prosessiventtiilillä
sarja 26xx tai 27xx

Pneumaattisten liitosten purkaaminen

→ Irrota pneumaattiset liitännät tyyppiin 8692, 8693.
Sarjan 26xx ja 27xx prosessiventtiileillä:

→ Irrota pneumaattiset liitokset käyttölaitteeseen.
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23.2

Sähköliitosten irrottaminen

VAARA
Sähköjännitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.
▶ Sammuta jännite ja estä sen uusi päälle kytkeminen ennen laitteelle tai laitteistolle tehtäviä toimenpiteitä.
▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia
turvallisuusmääräyksiä.
Sähköinen
liitäntäkotelo

Liitäntäkansi

Ruuvattava
kaapeliliitin
Liitäntä pyöröpistoliittimellä
Kuva 78:

Liitäntä ruuvattavalla kaapeliliittimellä

Sähköliitosten irrottaminen

Liitäntä pyöröpistoliittimellä:

→ Poista pyöröpistoliitin.
Ruuvattavan kaapeliliittimen liitäntä:

→ Avaa liitäntäkannen neljä ruuvia ja irrota kansi.
→ Avaa ruuvipuristimet ja vedä kaapeli ulos.

23.3

Pura tyyppi 8692, 8693
Tyyppi 8692, 8693

Kiinnitysruuvit

Kiinnitysruuvit

Tyyppi 8692, 8693 prosessiventtiilillä
sarja 26xx tai 27xx

Tyyppi 8692, 8693 prosessiventtiilillä
tyyppiä 2103, 2300 tai 2301
Kuva 79:

Sähköliitosten irrottaminen

→ Avaa kiinnitysruuvit.
→ Irrota tyyppi 8692, 8693.
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24

PAKKAUS, KULJETUS

HUOMAUTUS
Kuljetusvauriot.
Riittämättömästi suojatut laitteet voivat vaurioitua kuljetuksessa.
▶ Kuljeta laitteet märältä ja lialta suojattuna iskunkestävässä pakkauksessa.
▶ Vältä sallitun varastointilämpötilan ylittämistä tai alittamista.

25

VARASTOINTI

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

26

HÄVITTÄMINEN

→ Hävitä laite ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
HUOMAUTUS
Aineiden saastuttamien laitteenosien aiheuttamat ympäristövahingot.
▶ Noudata voimassa olevia jätehuolto- ja ympäristömääräyksiä.

Noudata kansallisia jätehuoltomääräyksiä.
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27

TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

27.1

Asetusventtiilien valintakriteerit

Ratkaiseva merkitys optimaaliselle säätökäyttäytymiselle ja halutun maksimivirtauksen saavuttamiselle on
seuraavilla kriteereillä:
• virtauskertoimen oikea valinta, määritellään olennaisesti venttiilin nimellishalkaisijan perusteella;
• venttiilin nimellishalkaisijan ja paineolosuhteiden hyvä yhteensopivuus laitteiston muut virtausvastukset
huomioiden.
Suunnitteluohjeet voidaan antaa virtauskertoimen (kV-arvo) pohjalta. KV-arvo viittaa normitettuihin olosuhteisiin
paineen, lämpötilan ja aineominaisuuksien suhteen.
-arvo kuvaa veden virtausmäärää rakenne-elementin läpi yksikössä m³/h paine-eron ollessa ∆p = 1 bar ja
T = 20 °C.

KV

Asetusventtiileillä käytetään lisäksi ”kVS-arvoa”. Tämä ilmoittaa kV-arvon asetusventtiilin täydellä aukolla.
Annetuista tiedoista riippuen venttiilin valinnassa on tehtävä ero kummankin seuraavan tapauksen välillä:
a)		Tunnetaan painearvot p1 ja p2 venttiilin edessä ja sen jälkeen, missä haluttu maksimaalinen virtaus Qmax
		 tulisi saavuttaa:
Tarvittava kVS-arvo muodostuu seuraavasti:

kv s = Qmax ⋅
Tällöin:
kVS		
Qmax
∆p0
ρ0		
∆p		
ρ		

∆p0
ρ
⋅
∆p
ρ0

(1)

Asetusventtiilin virtauskerroin täydellä aukolla [m³/h]
maksimaalinen massavirtaama [m³/h]
= 1 bar; painehukka venttiilissä kV-arvon määritelmää vastaavasti
= 1000 kg/m³; Veden tiheys (kV-arvon määritelmää vastaavasti)
Painehukka venttiilillä [bar]
Aineen tiheys [kg/m³]

b)	Tiedossa ovat kokonaislaitteiston tulon ja lähdön painearvot (p1 ja p2), joissa haluttu maksimaalinen
virtaus Qmax tulisi saavuttaa:
				1. vaihe: Kokonaislaitteiston virtauskertoimen kVges laskenta yhtälön (1) mukaisesti.
2. vaihe:	Virtauksen mittaus laitteiston läpi ilman asetusventtiiliä
(esim. ”oikosulkemalla” johto asetusventtiilin asennuspaikassa).
				

3. vaihe:	Laitteiston virtauskertoimen laskenta ilman asetusventtiiliä (kVa) yhtälön (1) mukaisesti.

				

4. vaihe: Asetusventtiilin vaadittavan kVS-arvon laskenta yhtälön (2) mukaisesti.

kv s =

1
1

1
−
kVges² kV a²

(2)
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Asetusventtiilin kVS-arvon tulisi omata vähintään se arvo, joka saadaan sovellusta koskevan
yhtälön (1) tai (2) jälkeen, sen ei tulisi kuitenkaan missään tapauksessa olla huomattavasti sen
yläpuolella.
Auki/kiinni-venttiileillä usein käytetty nyrkkisääntö ”Hieman suurempi ei haittaa missään tapauksessa” saattaa haitata asetusventtiilien säätelykäyttäytymistä voimakkaasti.
Käytännönmukainen asetusventtiilin kVS-arvon ylärajan määrittely on mahdollista niin kutsutun venttiilivallan
Ψ avulla:

ψ=

( ∆p ) V 0
kV a²
=
( ∆p ) 0 kV a² + kV S²

(3)

(∆p)V0		 Paineenlasku täysin avatussa venttiilissä
(∆p)0		 Paineenlasku koko laitteistossa
Venttiilivallalla Ψ < 0,3 asetusventtiilin mitat ovat liian suuret.
Asetusventtiilin täydellä aukolla on virtausvastus tässä tapauksessa huomattavasti alhaisempi kuin laitteiston muissa fluidikomponenteissa. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan alemmalla
avausalueella vallitsee toimintakäyrän venttiilin asento. Tästä syystä toimintakäyrä on vahvasti
epämuodostunut.
Valitsemalla progressiivinen (tasaprosenttinen) kytkentävaste tavoiteaseman ja venttiili-iskun
välille tämä voidaan osittain kompensoida ja toimintakäyrä voidaan tietyissä rajoissa linearisoida.
Venttiilivallan Ψ ei tulisi kuitenkaan olla edes korjauskäyrää käytettäessä > 0,1.
Säätökäyttäytyminen (säädön laatu, asettumisaika) riippuu korjauskäyrää käytettäessä voimakkaasti käyttöpisteestä.
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27.2

PID-säädinten ominaisuudet

PID-säätimessä on proportionaalinen-, integraalinen- ja derivointiosuus (P-, I- ja D-osuus).

27.2.1

P-osuus

Toiminto:

KP on suhteellisuuskerroin (vahvistuskerroin). Se saadaan suhteesta asetusalue ∆Y suhteessa suhteellisuusalueeseen ∆Xd.
PID-säätimen P-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste.
X
Xd
t

Y
Y

Y0

Ymin

Asetusalue ∆Y

Ymax

Kp⋅Xd

t

Xd

Suhteellisuusalue ∆Xd

Ominaiskäyrä
Kuva 80:

Askelvaste

PID-säätimen P-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste

Ominaisuudet
Pelkkä P-säädin toimii teoreettisesti ilman viivettä, eli se on nopea ja siten dynaamisesti suotuisa. Sillä on
pysyvä säätöero, eli se ei säädä häiriöiden vaikutuksia täysin ja on siten staattisesti suhteellisen epäsuotuisa.
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27.2.2

I-osuus

Toiminto:

Y=

1
Xddt
Ti∫

(5)

Ti on integrointi- tai asetusaika. Se on aika, joka kuluu, kunnes säätösuure on kulkenut koko säätöalueen läpi.
PID-säätimen I-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste
X
Xd

dY
dt

Asetusalue
∆Y

Ymax
Xd
Ymin

Ominaiskäyrä
Kuva 81:

Askelvaste

PID-säätimen I-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste

Ominaisuudet
Puhdas I-säädin poistaa esiintyneiden häiriöiden vaikutukset täysin. Sen staattinen käyttäytyminen on siis
suotuisa. Se työskentelee rajallisen säätönopeutensa vuoksi hitaammin kuin P-säädin ja on taipuvainen värähtelyihin. Se on siis dynaamisesti suhteellisen epäsuotuisa.
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27.2.3

D-osuus

Toiminto:

Y = K d⋅

dXd
dt

(6)

Kd on derivointikerroin. Mitä suurempi Kd on, sitä voimakkaampi on D-vaikutus.
PID-säätimen D-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste
X

X
Xd
t
Y

Y

t

Askelvaste
Kuva 82:

Nousuvaste

PID-säätimen D-osuuden ominaiskäyrä ja askelvaste

Ominaisuudet
D-osuudella varustettu säädin reagoi säätösuureen muutoksiin ja voi purkaa siitä johtuvat säätöerot nopeammin.
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27.2.4

P-, I- ja D-osuuden päällekkäisyys

Toiminto:

Y = K p⋅X d+

1
dXd
Xddt +K d
∫
Ti
dt

(7)

Kp · Ti = Tn ja Kd/Kp = Tv antavat tuloksesi PID-säätimen toimintoa varten:

Y = K p⋅( X d +

1
dXd
Xddt + T v
)
∫
Tn
dt

(8)

Kp			 Suhteellisuuskerroin/vahvistuskerroin
Tn			Integrointiaika
(Aika, joka tarvitaan, jotta I-osuudella saavutettaisiin yhtä suuri säätösuureen muutos, kuin
P-osuuden seurauksena)
Tv			Derivointiaika
(Aika, jonka verran tietty säätösuure saavutetaan D-osuuden vuoksi aikaisemmin kuin puhtaalla
P-säätimellä)
PID-säätimen askelvaste ja nousuvaste
X

X

Xd
t

t
Y

Y

D-osuus

I-osuus

I-osuus

D-osuus

Kp⋅Xd
P-osuus

P-osuus

t
Integrointiaika
Tn

PID-säätimen nousuvaste

PID-säätimen askelvaste
Kuva 83:

t
Derivointiaika
Tv

PID-säätimen askelvasteen nousuvasteen ominaiskäyrä
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27.2.5

Toteutettu PID-säädin

27.2.5.1.

D-osuus viiveellä

Tyypin 8693 prosessisäätimessä D-osuus on toteutettu viiveellä T.
Toiminto:

T⋅

dY
dXd
+ Y = K d⋅
dt
dt

(9)

P-, I- ja DT-osuuden päällekkäisyys
X
Xd
t
Y
Xd
T

t
T
Kuva 84:

P-, I- ja DT-osuuden päällekkäisyyden ominaiskäyrä

27.2.5.2.

T⋅

Todellisen PID-säätimen toiminto

dY
1
dXd
+Y =Kp( Xd+
Xddt + T v
∫
dt
Tn
dt

(10)

P-, I- ja DT-osuuden päällekkäisyys
X
Xd
t
Y
Xd
Kp
T

Kp⋅Xd

t
Tn
Kuva 85:

Todellisen PID-säätimen askelvasteen ominaiskäyrä
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27.3

PID-säätimen asetussäännöt

Säätöjärjestelmä tyyppi 8693 on varustettu itseoptimointitoiminnolla integroidun prosessisäätimen rakennetta
ja parametreja varten. Mitattuja PID-parametreja voidaan tarkastella käyttövalikon kautta ja jälkioptimoida
empiirisesti halutulla tavalla.
Säätelyteknisessä kirjallisuudessa ilmoitetaan lukemattomia asetussääntöjä, joiden avulla voidaan selvittää
kokeellisesti säätöparametrien suotuisa asetus. Jotta tällöin vältyttäisiin virheasetuksilta, on aina huomioitava
ne olosuhteet, joissa kukin asetussääntö on laadittu. Säätöreitin ja itse säätimen ominaisuuksien lisäksi tällöin
on merkitystä sillä, halutaanko säädellä häiriösuureen muutosta vai ohjaussuureen muutosta.

27.3.1

Asetussäännöt Zieglerin ja Nicholsin mukaan
(värähtelymenetelmä)

Tässä menetelmässä säätöparametrien asetus tapahtuu sen perusteella, kuinka säätöpiiri käyttäytyy vakausrajalla. Säätöparametrit asetetaan tällöin ensiksi niin, että säätöpiiri alkaa värähdellä. Tällöin esiintyvistä
tunnusarvoista päätellään säätöparametrien edullinen asetus. Edellytyksenä tämän menetelmän käyttöön on
luonnollisesti se, että säätöpiirin saa saattaa värähtelemään.
Toimintatapa

→ Aseta säädin P-säätimeksi (eli Tn = 999, Tv = 0), valitse Kp aluksi pieneksi
→ aseta haluttu tavoitearvo
→ suurenna Kp-arvoa niin kauan, kunnes säätösuure suorittaa vaimentamattoman kestovärähtelyn.
Vakausrajalle asetettua suhteellisuuskerrointa (vahvistuskerrointa) nimitetään nimikkeellä Kkrit. Tällöin aiheutuvaa
värähtelykestoa nimitetään nimikkeellä Tkrit.
Säätösuureen kulku vakausrajalla
Todellinen arvo
X

Tkrit t
Aika
Kuva 86:

Säätösuureen PID kulku
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Arvoista Kkrit ja Tkrit voidaan sitten laskea säätöparametrit seuraavan taulukon mukaisesti.
Parametrien asetus Zieglerin ja Nicholsin mukaan
Säädintyyppi

Parametrien asetus

P-säädin

Kp = 0,5 Kkrit

PI-säädin
PID-säädin

-

-

Kp = 0,45 Kkrit

Tn = 0,85 Tkrit

-

Kp = 0,6 Kkrit

Tn = 0,5 Tkrit

Tv = 0,12 Tkrit

Taulukko 62: Parametrien asetus Zieglerin ja Nicholsin mukaan

Zieglerin ja Nicholsin asetussäännöt on laskettu P-matkoille ensimmäisen asteen aikaviiveillä ja joutoajalla. Ne
ovat voimassa kuitenkin vain säädinten häiriökäyttäytymiselle, eivät ohjauskäyttäytymiselle.
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27.3.2

Asetussäännöt Chienin, Hronesin ja Reswickin mukaisesti
(säätösuuresiirtymä-menetelmä)

Tässä menetelmässä säätöparametrien asetus tapahtuu säätöreitin siirtymäkäyttäytymisen perusteella. Tuotetaan 100 % säätösuuresiirtymä. Säätösuureen todellisen arvon kulusta johdetaan ajat Tu ja Tg.
Säätösuureen kulku säätösuuresiirtymän jälkeen ∆Y

∆Y

Säätösuure Y

t

Todellinen arvo
Ks⋅∆Y
∆X

Säätösuure

Tu
Kuva 87:

Tg

t

Säätösuureen kulku säätösuuresiirtymä

Toimintatapa

→ Kytke säädin käyttötilalle KÄSIN (MANU)
→ Tuota säätösuuresiirtymä ja tallenna säätösuure piirturilla
→ Sammuta ajoissa kriittisissä kuluissa (esim. ylikuumenemisvaaran uhatessa).
On huomattava, että termisesti hitaissa järjestelmissä säätösuureen todellinen arvo voi nousta
edelleen sammuttamisen jälkeen.
Seuraava Taulukko 63 ilmoittaa asetusarvot säätöparametreille arvoista Tu, Tg ja Ks riippuvaisena ohjaus- ja
säätökäyttäytymistä varten sekä aperiodista säätelytapahtumaa varten sekä 20 % ylityksellä tapahtuvaa säätelytapahtumaa varten. Ne ovat voimassa reiteille P-käyttäytymisellä, joutoajalla ja ensimmäisen asteen viiveellä.
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Parametrien asetus Chienin, Hronesin ja Reswickin mukaan
Parametrien asetus
Säädintyyppi

aperiodisessa säätötapahtumassa

säätötapahtumassa

(0 % ylitys)

20 % ylityksellä

Ohjaus
P-säädin

Kp = 0,3 ·

PI-säädin

Kp = 0,35 ·

Häiriö
Tg
Tu · Ks
Tg
Tu · Ks

Tn = 1,2 · Tg

PID-säädin

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Ohjaus

Häiriö

Kp = 0,3 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7 ·

Tg
Tu · Ks

Tn = 4 · Tu

Kp = 0,95 ·

Tn = Tg
Tg
Tu · Ks

Kp = 0,95 ·

Tn = 2,3 · Tu
Tg
Tu · Ks

Kp = 1,2 ·

Tg
Tu · Ks

Tn = Tg

Tn = 2,4 · Tu

Tn = 1,35 · Tg

Tn = 2 · Tu

T v = 0,5 · Tu

T v = 0,42 · Tu

T v = 0,47 · Tu

T v = 0,42 · Tu

Taulukko 63: Parametrien asetus Chienin, Hronesin ja Reswickin mukaan

Säätöreitin vahvistuskertoimesta Ks saadaan:

Ks=

∆X
∆Y

(11)
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28

TAULUKOT ASIAKASKOHTAISIA ASETUKSIA
VARTEN

28.1

Taulukko omille asetuksillesi asennoittimelle

28.1.1

Vapaasti ohjelmoidun ominaiskäyrän asetukset

Tukipaikka
(tavoiteasema %)

Venttiili-isku [%]
Päiväys:

Päiväys:

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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28.2

Taulukko omille asetuksillesi prosessisäätimellä
tyyppi 8693

28.2.1

Prosessisäätimen asetetut parametrit
Päiväys:

Päiväys:

KP
TN
TV
X0
DBND
DP
PVmin
PVmax
SPmin
SPmax
UNIT
K-Factor
FILTER
INP
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