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De quickstart bevat in beknopte vorm de belangrijkste informatie
en aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat. De uitvoerige
beschrijving vindt u in de bedieningshandleiding voor het type
8692/8693.
Bewaar de quickstart zodanig dat hij voor elke gebruiker goed
toegankelijk is en weer voor elke nieuwe eigenaar van het apparaat
beschikbaar is.
Belangrijke informatie over de veiligheid!
Lees de quickstart zorgvuldig door. Neem vooral de
hoofdstukken “Principiële veiligheidsaanwijzingen” en
“Reglementaire toepassing” in acht.
▶ De quickstart moet worden gelezen en begrepen.

17 ACCESSOIRES.................................................................... 39
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DE QUICKSTART

De bedieningshandleiding vindt u op internet onder:
https://country.burkert.com/

1.1

Definitie “apparaat”

In deze handleiding wordt met het begrip “apparaat” de
compacte positioner type 8692, 8693 REV.2 bedoeld.
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Type 8692, 8693 REV.2
Reglementaire toepassing

1.2

Weergavemiddelen
GEVAAR

Waarschuwt voor een acuut gevaar.
▶ Niet-inachtneming heeft de dood of ernstig letsel tot gevolg.
WAARSCHUWING
Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie.
▶ Niet-inachtneming kan de dood of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
VOORZICHTIG
Waarschuwt voor een potentieel gevaar.
▶ Niet-inachtneming kan matig tot licht letsel tot gevolg hebben.
LET OP
Waarschuwt voor materiële schade.
Belangrijke tips en aanbevelingen.
Verwijst naar informatie in deze bedieningshandleiding of
in andere documentaties.
▶ markeert een instructie om gevaar te voorkomen.
→ markeert een bewerkingsstap die u moet uitvoeren.
markeert een resultaat.
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REGLEMENTAIRE TOEPASSING

Apparaat alleen voor het beoogde doel gebruiken. Bij nietbeoogde toepassing van het apparaat kunnen er gevaren voor
personen, installaties in de omgeving en het milieu ontstaan.
Het apparaat is bedoeld voor montage op pneumatische
aandrijvingen van procesventielen voor de besturing van media.
▶ In de explosiegevaarlijke zone mogen het type 8692 en 8693
alleen volgens de specificatie op het aparte Ex-typeplaatje
worden gebruikt. Voor het gebruik moet de met het apparaat
meegeleverde ATEX-handleiding met veiligheidsaanwijzingen
voor de Ex-zone in acht worden genomen.
▶ Apparaten zonder apart Ex-typeplaatje mogen niet in een
explosiegevaarlijke zone worden gebruikt.
▶ Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht.
▶ Als bedrijfsspanning geen pulserende gelijkspanning
(gelijkgerichte wisselspanning zonder afvlakking) gebruiken.
▶ Voor de toepassing de in de contractdocumenten en de
bedieningshandleiding gespecificeerde toegestane gegevens
en de bedrijfs- en toepassingsvoorwaarden in acht nemen.
Deze zijn beschreven in hoofdstuk “6 Technische gegevens”.
▶ Het apparaat alleen in combinatie met door Bürkert
geadviseerde of goedgekeurde apparaten en componenten
van derden gebruiken.
▶ Gezien het grote aantal toepassingen en gebruikssituaties moet
vóór de montage worden gecontroleerd en zo nodig getest of
het apparaat geschikt is voor de concrete toepassing.
▶ Voorwaarden voor de veilige en correcte werking zijn
vakkundig transport, vakkundige opslag en installatie
alsmede zorgvuldige bediening en onderhoud.
▶ Gebruik het type 8692 en 8693 alleen voor het beoogde doel.

Nederlands
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PRINCIPIËLE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij deze veiligheidsaanwijzingen is geen rekening gehouden met
incidenten en gebeurtenissen die bij montage, bediening en
onderhoud optreden.
De exploitant is er verantwoordelijk voor dat de lokale veiligheids
voorschriften, ook met betrekking tot het personeel, in acht worden
genomen.

Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk
uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Gevaar door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het apparaat of de installatie de spanning
uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
Algemene gevaarlijke situaties.
Om letsel te voorkomen, dient u op het volgende te letten:
▶ Zorg ervoor dat de installatie niet onbedoeld kan worden
bediend.
▶ Het apparaat alleen in correcte toestand en met inachtneming van de bedieningshandleiding gebruiken.
▶ Installatie- en instandhoudingswerkzaamheden mogen alleen
door geautoriseerd vakpersoneel met geschikt gereedschap
worden uitgevoerd.
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▶ Na een onderbreking van de elektrische en pneumatische
voorziening moet een gedefinieerde of gecontroleerde herstart van het proces worden gegarandeerd.
▶ Voor de planning van het gebruik en voor de bediening van
het apparaat moeten de algemene regels van de techniek in
acht worden genomen.
Om materiële schade aan het apparaat te voorkomen dient
u op het volgende te letten:
▶ Bij het eraf en erin schroeven van de huismantel (met transparante kap) niet tegenhouden aan de aandrijving maar aan
het elektrische basishuis van het type 8692/8693.
▶ In de stuurluchtaansluiting geen agressieve of brandbare
media en geen vloeistoffen toevoeren.
▶ Huis niet mechanisch belasten (bijv. door het neerleggen van
voorwerpen of als opstapje).
▶ Geen uitwendige wijzigingen aan de behuizingen van de
apparaten aanbrengen. Huis en schroeven niet verven.
LET OP
Componenten/bouwgroepen met elektrostatisch gevaar.
Het apparaat bevat elektronische componenten die gevoelig
reageren op elektrostatische ontlading (ESD). Door contact met
elektrostatisch opgeladen personen of voorwerpen lopen deze
componenten gevaar. In het ergste geval worden ze direct
onherstelbaar beschadigd en vallen na de ingebruikname uit.
• Neem de eisen van DIN EN 61340-5-1 in acht om de kans
op schade door plotselinge elektrostatische ontlading zo
klein mogelijk te houden resp. te voorkomen.
• Elektronische componenten niet aanraken als er bedrijfsspanning op staat.

Type 8692, 8693 REV.2
Productbeschrijving
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

4.1

Contactadres
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PRODUCTBESCHRIJVING
Positieregelaar of procesregelaar

Nederland
Burkert Benelux B.V.
Minervum 7220
4817 ZJ Breda
Phone NL: +31 (0)88 1267300 / BE: +32 (0)3 3258900
E mail: NL: info@burkert.nl / BE : info@burkert.be
Internationaal
De contactadressen vindt u op de laatste pagina's van de gedrukte
bedieningshandleiding. Bovendien op het internet onder:
www.burkert.com

4.2

Procesventiel
(stelventiel)
Ventielhuis

Garantie

Voorwaarde voor de verlening van garantie is het beoogd gebruik
van het type 8692/8693 met inachtneming van de gespecificeerde
gebruiksomstandigheden.

4.3

(Pneumatische)
aandrijving

Informatie op internet

Bedieningshandleidingen en informatiebladen voor het type
8692/8693 vindt u op internet onder:
https://country.burkert.com/

Afbeelding 1: Opbouw, type 8692/8693 met procesventiel

De positieregelaar type 8692 en de procesregelaar type 8693 zijn
digitale, elektropneumatische positieregelaars voor pneumatisch
bediende stelventielen met enkel- of dubbelwerkende aandrijvingen.
De positieregelaar en de procesregelaar vormen met de pneumatisch
aandrijving een optische en functionele eenheid.
De regelventielsystemen kunnen voor talrijke regelingstaken
in de vloeistoftechniek worden gebruikt en afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kunnen verschillende procesventielen
uit het Bürkert-programma worden gecombineerd met de
positieregelaar of de procesregelaar. Geschikt zijn regelventielen
met schuine of rechte zitting, membraankleppen of kogelkleppen.

Nederlands
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5.1

Transparante kap
(eronder bedieningsmodule met
display en toetsen)

Type 8692 – positieregelaar
De positie van de aandrijving (slag) wordt geregeld volgens de
gewenste instelpositie. De gewenste instelpositie kan via een
extern standaardsignaal worden vooringesteld (bijv. via veldbus).

Huismantel
Elektrische aansluithuis
(aansluitingsvariant met ronde
connector)

Type 8693 – procesregelaar
De procesregelaar is geïntegreerd in een regelcircuit. Uit de
gewenste proceswaarde en de werkelijke proceswaarde wordt
via de regelparameters (PID-regelaar) de gewenste instelpositie
van het ventiel berekend. De gewenste proceswaarde kan via
een extern signaal worden vooringesteld.

Drukbegrenzingsventiel
Luchtafvoeropening
(opschrift: 3)

Stuurluchtaansluiting
(opschrift: 1)

Elektrische aansluithuis
(aansluitingsvariant met
aansluitklemmen)

Extra luchtafvoeropening (opschrift: 3.1)

alleen bij type 23xx en 2103 met voorgestuurd
stelsysteem voor hoge luchtcapaciteit vanaf
aandrijvingsgrootte ø 125 / 130

Aanvoerluchtfilter
Afbeelding 2: Opbouw type 8692/8693
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TECHNISCHE GEGEVENS

6.1

Conformiteit

6.4

WAARSCHUWING!

Het type 8692/8693 voldoet aan de EU-richtlijnen volgens de
EU-verklaring van overeenstemming (indien van toepassing).

6.2

6.3

Invallend zonlicht en temperatuurschommelingen kunnen
storingen of lekkages veroorzaken.
▶ Het apparaat bij gebruik buiten niet onbeschermd blootstellen aan weersomstandigheden.
▶ De toegestane omgevingstemperatuur niet over- of
onderschrijden.

Normen

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

Goedkeuringen

Het product is volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EU van
categorie 3GD goedgekeurd voor gebruik in zone 2 en 22.
Aanwijzingen voor het gebruik in de Ex-zone in acht nemen.
Zie aanvullende handleiding ATEX.
Het product is cULus goedgekeurd. Zie voor aanwijzingen voor
het gebruik in de UL-zone paragraaf “6.8 Elektrische gegevens”.

Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur		Het toegestane temperatuurbereik is
aangegeven op het typeplaatje van
het apparaat.
Beschermingsgraad
door de fabrikant
beoordeeld					

IP65/IP67 volgens EN 60529 1)

door UL beoordeeld		
binnenshuis 1)

UL type 4x Rating, alleen

Gebruikshoogte				

tot 2000 m boven zeespiegel

Relatieve luchtvochtigheid M
 ax. 90% bij 55 °C
(niet-condenserend)

1)

		
Alleen bij correct aangesloten kabel resp. stekker en moffen
en bij inachtneming van het luchtafvoerconcept (zie hoofdstuk
“10.5 Pneumatische aansluiting” op pagina 20.

Nederlands
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6.5

Typeplaatje

D-74653 Ingelfingen

Voorbeeld:

Type; voor UL en ATEX geldende kenmerken
van de typesleutel
Stuurfunctie; stuurventiel
Voedingsspanning
stuurventiel
Maximale bedrijfsdruk
Max. omgevingstemperatuur,
hardwarerevisie

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

Serienummer / CE-markering
Identificatienummer;
fabricagecode (versleuteld)
Barcode
Afbeelding 3: Voorbeeld typeplaatje

6.5.1 Extra UL-plaatje
Type 4X enclosure

Beschermingsgraad

Alleen NEC Class 2

Stroomkring met begrensd vermogen

Supply voltage: 24 V

Voedingsspanning apparaat

Afbeelding 4: Extra UL-plaatje (voorbeeld)

6.6

Mechanische gegevens

Afmetingen				

zie gegevensblad

Huismateriaal				buiten: PPS, PC, VA,
binnen: PA 6; ABS

10

Dichtingsmateriaal 		

NBR / EPDM

Slagbereik ventielsteel

3...45 mm

6.7

Pneumatische gegevens

Stuurmedium			neutrale gassen, lucht
Kwaliteitsklassen conform ISO 8573-1
Stofgehalte

   Watergehalte

Oliegehalte

 waliteitsklasse 3,
K
max. drukdauwpunt -20 °C of min. 10 °C
onder de laagste bedrijfstemperatuur
Kwaliteitsklasse X,

Temperatuurbereik
stuurmedium

0...+50 °C

Drukbereik
stuurmedium

3...7 bar

max. 25 mg/m³

Luchtcapaciteit
stuurventiel			7 lN / min (voor be- en ontluchting)
(QNn-waarde volgens definitie bij
drukvermindering van 7 naar 6 bar absoluut)
optioneel: 130 lN / min (voor be- en
ontluchting) (alleen enkelwerkend)
Aansluitingen

Nederlands

Kwaliteitsklasse 7,
max. deeltjesgrootte 40 µm,
max. deeltjesdichtheid 10 mg/m³

Slangconnector ø6 mm / 1/4“
Schroefdraadaansluiting G1/8

Type 8692, 8693 REV.2
Technische gegevens

6.8

Elektrische gegevens

Pt 100:

WAARSCHUWING!
Bij UL-goedgekeurde componenten mogen alleen stroomkringen van beperkt vermogen volgens “NEC Class 2” worden
gebruikt.
Beschermingsklasse

III conform DIN EN 61140 (VDE 0140-1)

Aansluitingen				Kabelschroefverbinding M16 x 1,5, SW22
(klembereik 5...10 mm)
met aansluitklemmen voor
kabeldiameters 0,14...1,5 mm² (24 V DC)
of ronde connector (M12 x 1) (24 V DC,
PROFIBUS DP, DeviceNet
EtherNet IP, PROFINET I/O, Modbus TCP)
Bedrijfsspanning

24 V DC ± 10%   – max. Restrimpel 10%

Opgenomen vermogen < 5 W
Ingangsgegevens voor signaal werkelijke waarde
4 ... 20 mA:				Ingangsweerstand 70 Ω
Resolutie 				 12 bit
Frequentie:

 eetbereik
M
0...1000 Hz
Ingangsweerstand 20 kΩ
Resolutie 				 1‰ van de
meetwaarde
Ingangssignaal 		 > 300 mVss
Signaalvorm 			 Sinus, rechthoek,
						driehoek

 eetbereik
M
-20...+220 °C
Resolutie
< 0,1 °C
Meetstroom 			 < 1 mA

Ingangsgegevens voor signaal gewenste waarde
0/4...20 mA:			Ingangsweerstand 70 Ω
Resolutie 				 12 bit
0...5/10 V:				Ingangsweerstand 22 kΩ
Resolutie
12 bit
(bij 0...5 V slechts
11 bit)
Analoge terugmelding		
max. stroom
10 mA
(voor spanningsuitgang 0...5/10 V)
Weerstand (belasting) 0
 ...560 Ω
(voor stroomuitgang 0/4...20 mA)
Digitale uitgangen		
Stroombegrenzing

galvanisch gescheiden, PNP
100 mA, uitgang wordt bij overbelasting
geklokt

Digitale ingang			PNP
0...5 V = log “0”, 10...30 V = log “1”
geïnverteerde ingang
dienovereenkomstig omgekeerd
(ingangsstroom < 6 mA)
Communicatieinterface					Aansluiting op pc via USB-büS-inferfaceset
Communicatiesoftware					 Bürkert-Communicator

Nederlands
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7.1

BEDIENING
Beschrijving van de bedienings- en
displayelementen

Displayelementen van het procesniveau:
Symbool voor positieregeling

Displayelementen van het instelniveau:
Displayelementen
van het instelniveau:
Menu-aanduiding
MAIN

Symbool voor procesregeling
Symbool voor de bedrijfstoestand AUTOMATISCH
Meer symbolen worden afhankelijk van de geactiveerde functies
weergegeven. Zie bedieningshandleiding type 8692/8693 rev. 2
Afkorting voor de weergegeven
proceswaarde
Eenheid van de weergegeven
proceswaarde
Proceswaarde 2)
Aanduiding voor de functie van
de toetsen
Bedieningselementen:
Rechter keuzetoets
Pijltoets , pijl naar beneden
Pijltoets , pijl naar boven
Linker keuzetoets
Afbeelding 5: Displayelementen van het procesniveau;
bedieningselementen
2)

12

 elke proceswaarden in de bedrijfstoestand AUTOMATISCH kunnen
W
worden weergegeven is afhankelijk van het type.
Een gedetailleerde beschrijving hiervan vindt u in de
bedieningshandleiding voor het type 8692/8693 Rev. 2.

Nederlands

Submenu
Aanduiding voor de
functie van de toetsen

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

ENTER

Afbeelding 6: Displayelementen van het instelniveau

De weergave van het display past zich aan de ingestelde functies
en bedieningsniveaus aan.
Er bestaat een fundamenteel verschil tussen de displayweergave
voor het procesniveau en die voor het instelniveau.
Na het aanleggen van de bedrijfsspanning geeft het display het
procesniveau weer.

Type 8692, 8693 REV.2
Bediening

7.2

Functie van de toetsen

De functies van de 4 toetsen in het bedieningsveld zijn
afhankelijk van bedrijfstoestand (AUTOMATISCH of HAND) en
bedieningsniveau (procesniveau of instelniveau) verschillend.
De functie van de toetsen wordt aangegeven in het grijze
tekstveld dat zich boven de toets bevindt.
Functie van de toetsen in het procesniveau:
Functie van Beschrijving van de
toets
de toetsen
functie
Pijltoets

Pijltoets

MENU
OPN

MENU
CLS

Functie van de toetsen in het instelniveau:
Functie van de
toetsen

toets
Pijltoets

In de menu's omhoog bladeren
MENU
+

Bedrijfstoestand
HAND

Omschakelen van de weergegeven waarde
(bijv. POS-CMD-TEMP-...)

AUTOMATISCH

Handmatig sluiten van de
aandrijving

HAND

Omschakelen van de weergegeven waarde
(bijv. POS-CMD-TEMP-...)

AUTOMATISCH

Naar het instelniveau gaan
Let op: Toets ca. 3 s lang
indrukken.

AUTOMATISCH of
HAND

Keuzetoets

MENU
MENU

Keuzetoets

MENU
AUTO

Terugkeren in de bedrijfstoestand AUTOMATISCH

HAND

MENU
HAND

Omschakelen naar de
bedrijfstoestand HAND

AUTOMATISCH

Vergroten van getalswaarden
In de menu's omlaag bladeren

Pijltoets

Handmatig openen van de
aandrijving

Beschrijving van de functie

Keuzetoets

MENU
–

Verkleinen van de getalswaarden

MENU
←

Een positie naar links gaan; bij de
invoer van getalswaarden

MENU
EXIT

Terugkeren naar het procesniveau
Stapsgewijs terugkeren vanuit een
submenupunt

MENU
ESC

Een menu afsluiten

MENU
STOP

Een proces annuleren

Keuzetoets ENTER
MENU
MENU
SELEC
MENU
OK
MENU
INPUT

Tab. 1:

Een menupunt selecteren, activeren
of deactiveren

MENU
EXIT

Stapsgewijs terugkeren vanuit een
submenupunt

MENU
RUN

Een proces starten

MENU
STOP

Een proces annuleren

Functie van de toetsen

Nederlands
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8

BEDRIJFSTOESTANDEN

8.2

Het type 8692/8693 beschikt over 2 bedrijfstoestanden:
AUTOMATISCH en HAND.
AUTOMATISCH

0.0

POS
MENU CMD

POS MANU

In de bedrijfstoestand AUTOMATISCH
wordt het normale regelbedrijf uitgevoerd.
(Het symbool voor AUTOMATISCH
wordt weergegeven op het
display. Boven langs de displayrand
loopt een balk).

Type 8692

0.0

POS
MENU

CMD/POS

CMD
MENU POS

HAND

0.0

POS
MENU OPN

CLS

AUTO

In de bedrijfstoestand HAND kan het
ventiel handmatig via de pijltoetsen
(toetsfunctie OPN en CLS )
worden geopend of gesloten.
(Het symbool voor AUTOMATISCH
is verborgen. Geen lopende balk
langs bovenrand van het display).

Weergaven in de bedrijfstoestand
AUTOMATISCH

TEMP


C

MENU CMD

CMD MANU

0.0
TEMP MANU

0.0

Beschrijving van de weergave
Werkelijke positie van de
ventielaandrijving
(0 ... 100%)
Instelpositie van de
ventielaandrijving
(0 ... 100%)
Binnentemperatuur in het huis
van het type 8692/8693 (°C)

Type 8693

0.0

POS

MENU SP/PV CMD MANU

0.0

CMD
MENU POS



C

Omschakelen van bedrijfstoestand

Omschakelen naar de bedrijfstoestand HAND (alleen beschikbaar
bij weergave proceswaarden:
POS, CMD, PV, SP)

MANU

Terugkeren in de bedrijfstoestand
AUTOMATISCH

AUTO

14

indrukken

indrukken

Nederlands

PV

0.0

PV

Werkelijke proceswaarde

m3/min

MENU TEMP

8.1

0.0

TEMP
MENU CMD

CMD/POS

TEMP MANU

Gelijktijdige weergave van de
instelpositie en de werkelijke
positie van de ventielaandrijving (0 ... 100%)

MANU

0.0

SP

Gewenste proceswaarde

SP

m3/min

MENU

PV

SP
PV

m3/min
m3/min

0.0
0.0

CMD/POS

POS MANU

MENU

PV (t) INPUT

Type 8692, 8693 REV.2
Bedrijfstoestanden
Type 8692

Beschrijving van de weergave

Type 8693

Type 8692

Automatische linearisatie van
de proceskarakteristieken

Grafische voorstelling van SP
en PV met tijdas
MENU

SP / PV (t)

HOLD

4,0

INPUT

mA

MENU

CMD/POS CLOCK

CLOCK

12:0000

MENU CMD / POS (t) HOLD

Ingangssignaal voor
instelpositie
(0 ... 5/10 V / 0/4 ... 20 mA)
Tijd, dag en datum

MENU

MENU INPUT X.TUNE INPUT

Automatische aanpassing
van de positieregelaar

X.TUNE
MENU CLOCK

CMD/POS

CLOCK

Thu.   01 . 09 . 11

Thu.   01 . 09 . 11

MENU

8.3

12:0000
POS (t)

X.TUNE INPUT

X.TUNE

Type 8693
P.LIN
MENU P.TUNE

CMD
POS

Grafische voorstelling van
POS en CMD met tijdas
MENU CMD / POS (t) HOLD

Beschrijving van de weergave

X.TUNE

POS

0.0 Gelijktijdige weergave van de
0.0 instelpositie en de werkelijke
positie van de ventielaanMANU drijving (0 ... 100%)

CMD
POS

CMD/POS

RUN

0.0
0.0

MENU P.LIN SP/PV MANU

Mastercode

De bediening van het apparaat kan via een vrij te kiezen gebruikerscode worden vergrendeld. Onafhankelijk daarvan is er een
niet te veranderen mastercode waarmee u alle bedieningshandelingen op het apparaat kunt uitvoeren.
Deze 4-cijferige mastercode vindt u op de laatste pagina's van
de gedrukte beknopte handleiding die met elk apparaat wordt
meegeleverd.
Knip deze code desgewenst uit en bewaar hem gescheiden van
deze bedieningshandleiding.

MENU CLOCK P.TUNE RUN

RUN

Automatische optimalisatie
van de procesregelaarparameters

P.TUNE
MENU X.TUNE P.LIN

RUN

Nederlands
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Bedieningsniveaus

9

10

BEDIENINGSNIVEAUS

Voor de bediening en instelling van het type 8692/8693 zijn er het
procesniveau en het instelniveau.
Procesniveau:
Op dit niveau wordt het lopende proces weergegeven en bediend.
Bedrijfstoestand: AUTOMATISCH Weergaven van de
					 procesgegevens
HAND 				Handmatig openen en sluiten
van het ventiel
Instelniveau:
op dit niveau worden de basisinstellingen voor het proces
aangebracht. - Invoer van de bedrijfsparameters
- Activering van extra functies
Als het apparaat bij omschakelen naar het instelniveau in de
bedrijfstoestand AUTOMATISCH is, gaat het proces tijdens
het instellen door.

9.1

Omschakelen tussen de
bedieningsniveaus

MENU kiezen en 3 seconden indrukken.
U bent in het instelniveau.

Zo gaat u naar het procesniveau:
→

16

Alleen voor positioners en procesregelaars zonder voorgemonteerd procesventiel.

10.1

Montage van apparaten voor de
Ex-zone

Bij de montage in de explosieveilige zone moet de met de
Ex-apparaten meegeleverde “ATEX-handleiding voor het gebruik
in de Ex-zone” in acht worden genomen.

10.2 Veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR!
Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk
uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Gevaar voor letsel door elektrische schokken.
▶ Vóór ingrepen in het apparaat of de installatie de spanning
uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
WAARSCHUWING!

Zo gaat u naar het instelniveau:
→

MONTAGE

EXIT kiezen.
U bent in het procesniveau.

Nederlands

Gevaar voor letsel bij onvakkundige montage.
▶ De montage mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de montage voor een gecontroleerde herstart zorgen.

Type 8692, 8693 REV.2
Montage

10.3 Montage op procesventielen van het
type 2103, 2300 en 2301
LET OP!
Bij montage op procesventielen met lashuis de montageaanwijzingen in de bedieningshandleiding van het procesventiel
in acht nemen.
De montage van de schakelspil en de vormdichting
is in de bedieningshandleiding voor type 8692/8693
beschreven. U vindt deze op de Bürkert-homepage.

Bij de montage mogen de collets van de stuurluchtaansluitingen aan de aandrijving niet zijn gemonteerd.
→ Aandrijving en type 8692/8693 onderling uitlijnen:
1. De stuurluchtaansluitingen van de aandrijving ten opzichte
van de verbindingspijpen van het type 8692/8693 (zie
“Afbeelding 8”).
Bevestigingsschroeven
max. 1,5 Nm
Verbindingspijp

Huismantel
Type 8692/8693
Elektrische
aansluithuis

Aandrijving

Ventielhuis

Stuurluchtaansluitingen

Afbeelding 8: Uitlijnen van de stuurluchtaansluitingen

Procesventiel
(voorbeeld:
type 2103)

2. De puck van de aandrijving ten opzichte van de geleiderail
van het type 8692/8693 (zie “Afbeelding 9”)

Afbeelding 7: Montage op procesventiel, voorbeeld type 2301

Nederlands
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Type 8692, 8693 REV.2
Montage

10.4 Montage op procesventielen van de
serie 26xx en 27xx

Geleiderail

De montage van de schakelspil is in de bedieningshandleiding voor type 8692/8693 beschreven. U vindt deze op
de Bürkert-homepage.
→ Het type 8692/8693 op de aandrijving plaatsen. Daarbij de
puck van de aandrijving passend uitlijnen ten opzichte van de
geleiderail van het type 8692/8693 (zie “Afbeelding 10”).

Puck

Geleiderail

Afbeelding 9: Uitlijnen van de puck

LET OP
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie!
▶ Let erop dat de puck vlak op de geleiderail ligt.
→ Het type 8692/8693 zonder draaiende beweging zo ver op de
aandrijving schuiven dat er bij de vormdichting geen spleet
meer te zien is.
LET OP
Om de beschermingsgraad IP65/IP67 te waarborgen de
bevestigingsschroeven niet te sterk aandraaien.
▶ Maximaal aandraaimoment: 1,5 Nm.
→ Het type 8692/8693 met de beide bevestigingsschroeven aan
de zijkant op de aandrijving bevestigen. Daarbij de schroeven
slechts licht aandraaien (maximaal aandraaimoment: 1,5 Nm).
18
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Puck
Afbeelding 10: Uitlijnen van de puck

LET OP
Beschadiging van de printplaat of uitval van de functie!
▶ Let erop dat de puck vlak op de geleiderail ligt.
→ Het type 8692/8693 helemaal tot aan de aandrijving omlaagduwen
en door draaien in de gewenste positie uitlijnen.

Type 8692, 8693 REV.2
Montage
Let erop dat de pneumatische aansluitingen van het type
8692/8693 en die van de aandrijving bij voorkeur verticaal boven elkaar liggen (zie “Afbeelding 11”).
LET OP
Om de beschermingsgraad IP65/IP67 te waarborgen de
bevestigingsschroeven niet te sterk aandraaien.
▶ Maximaal aandraaimoment: 1,5 Nm.
→ Het type 8692/8693 met de beide bevestigingsschroeven aan
de zijkant op de aandrijving bevestigen. Daarbij de schroeven
slechts licht aandraaien (maximaal aandraaimoment: 1,5 Nm).

Stuurluchtuitgang 21
Stuurluchtuitgang 22

Type
8692/
8693

Bevestigingsschroeven
max. 1,5 Nm
Stuurluchtaansluiting
boven
Stuurluchtaansluiting
onder

Aandrijving

→ De pneumatische verbinding tussen type 8692/8693 en
aandrijving tot stand brengen.
LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen
van vuil en vocht!
▶ Om te voldoen aan beschermingsgraad IP65 / IP67 de niet
benodigde stuurluchtuitgang verbinden met de vrije stuurluchtaansluiting van de aandrijving of afsluiten met een afsluitplug.
“In ruststand” betekent dat de stuurventielen van type
8692/8693 stroomloos of niet geactiveerd zijn.
Bij vochtige omgevingslucht kan bij stuurfunctie A resp.
bij stuurfunctie B een slangverbinding tussen stuurluchtuitgang 22 van de positieregelaar / procesregelaar en de
niet aangesloten stuurluchtaansluiting van de aandrijving
tot stand worden gebracht.
Daardoor wordt de veerkamer van de aandrijving voorzien
van droge lucht uit het ontluchtingskanaal van het type
8692/8693 .

Afbeelding 11: Montage van de pneumatische verbindingen, serie 26xx
en 27xx

→ De voor de gewenste stuurfunctie passende pneumatische
verbinding in acht nemen. Zie “Tab. 2: Pneumatische
verbinding met aandrijving”.

Nederlands
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Montage
Stuurfunctie

Pneumatische verbinding type 8692,
8693 met aandrijving
Stuurluchtuitgang
type 8692
en 8693

Stuurluchtaansluiting
aandrijving

21

onderste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

22

moet worden verbonden
met de bovenste stuurluchtaansluiting van de
aandrijving

Procesventiel
in ruststand
B open
(door
veerkracht)

21

bovenste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

22

moet worden verbonden
met de onderste stuurluchtaansluiting van de
aandrijving

Procesventiel
in ruststand
gesloten

21

onderste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

22

bovenste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

Procesventiel
in ruststand
open

21

bovenste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

22

onderste stuurluchtaansluiting van de aandrijving

Procesventiel
in ruststand
A gesloten
(door
veerkracht)

I

Tab. 2:

20

Pneumatische verbinding met aandrijving
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10.5 Pneumatische aansluiting
GEVAAR!
Gevaar voor letsel door hoge druk in installatie/apparaat.
▶ Voor werkzaamheden aan installatie of apparaat de druk
uitschakelen en leidingen ontluchten/aftappen.
Voor de probleemloze werking van het apparaat in
acht nemen:
▶ Door de installatie mag geen tegendruk worden
opgebouwd.
▶ Voor de aansluiting een slang met een voldoende
diameter kiezen.
▶ De luchtafvoerleiding zo ontwerpen dat er geen water
of andere vloeistof door de luchtafvoeropening (3) of
(3.1) in het apparaat kan komen.
Luchtafvoerconcept:
▶ Om aan beschermingsgraad IP67 te voldoen moet
een luchtafvoerleiding in het droge gedeelte worden
gemonteerd.
▶ De erop staande stuurdruk moet minstens 0,5...1 bar
hoger zijn dan de druk die voor de eindpositie van de
pneumatische aandrijving is vereist.
Daarmee wordt voorkomen dat een te klein drukverschil een negatief effect heeft op het regelgedrag in
het bovenste slagbereik.
▶ De schommelingen van de stuurdruk tijdens de werking zo gering mogelijk houden (max. ±10%).
Bij grotere schommelingen zijn de met de functie X.TUNE gekalibreerde regelaarparameters niet
optimaal.

Type 8692, 8693 REV.2
Elektrische installatie 24 V DC

11
Luchtafvoeropening
opschrift: 3
Stuurluchtaansluiting opschrift: 1
Extra
luchtafvoeropening
opschrift: 3.1
(alleen bij type 23xx en 2103 met voorgestuurd stelsysteem voor
hoge luchtcapaciteit vanaf aandrijvingsgrootte ø 125 / 130)
Afbeelding 12: Pneumatische aansluiting

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 24 V DC

Voor het type 8692/8693  zijn er 2 aansluitingsvarianten:
• Meerpolige aansluiting met ronde connector
• Kabelschroefverbinding met aansluitklemmen
Signaalwaarden
Bedrijfsspanning:
Gewenste waarde
(proces-/positieregelaar):
Werkelijke waarde
(alleen procesregelaar):

24 V DC
 ...20 mA; 4...20 mA
0
0...5 V; 0...10 V
 ...20 mA;
4
frequentie;
Pt 100

Werkwijze:
→ Het stuurmedium aansluiten op de stuurluchtaansluiting (1)
(3...7 bar; instrumentenlucht, olie-, water- en stofvrij).
→ De luchtafvoerleiding of een geluiddemper op de luchtafvoeropening (3) en indien aanwezig op de luchtafvoeropening (3.1)
monteren.

Nederlands
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Type 8692, 8693 REV.2
Elektrische installatie 24 V DC

11.1

Veiligheidsaanwijzingen

11.2

GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en
tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij onvakkundige installatie.
▶ De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.
Gebruik van de 4...20 mA – ingang gewenste waarde
Als bij een serieschakeling van meerdere apparaten van
het type 8692/8693 de elektrische voeding in deze serieschakeling uitvalt, wordt de ingang van het uitgevallen
apparaat hoogohmig. Daardoor valt het 4...20 mA-standaardsignaal uit. Neem in dat geval direct contact op
met de Bürkert-Service.
De kabels aan de veldbedradingsklemmen moeten minimaal zijn
uitgemeten tot 75 °C.

Elektrische installatie met ronde
connector

Werkwijze:
→ Het type 8692/8693 volgens de tabellen aansluiten.
Nadat de bedrijfsspanning is aangelegd, is het type 8692/8693 in
werking.
→ Nu de vereiste basisinstellingen en aanpassingen voor de
positieregelaar/procesregelaar aanbrengen.
De werkwijze is beschreven in hoofdstuk “12.2 Ingebruikname
type 8692” op pagina 28.
Omschrijving van de ronde connectoren:
3

2

4

1
8
5

7
6
1

3
4

2
2

1

3

4

X1 – ronde stekker M12,
8-polig
Ingangssignalen van de
centrale computer
Uitgangssignalen van de
centrale computer (optioneel)
X5 – ronde stekker M8,
4-polig (alleen type 8693)
Ingangssignalen werkelijke
proceswaarde
X6 – ronde stekker M12,
4-polig
Bedrijfsspanning
Schakelaar (voor bediening
schroefverbinding losdraaien)

Afbeelding 13: Elektrische aansluiting met ronde connector 24 V DC
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Type 8692, 8693 REV.2
Elektrische installatie 24 V DC
X1 – ronde stekker M12, 8-polig

X5 – ronde stekker M8, 4-polig – alleen type 8693

Pin Aderkleur* Pinbezetting
Ingangssignalen van de centrale computer (bijv. PLC)
1
wit
Digitale ingang +
7
blauw
Gewenste waarde GND
8
rood
Gewenste waarde +
(0/4...20 mA / 0...5/10 V)
Uitgangssignalen naar de centrale computer (bijv. PLC) –
(alleen bij optie analoge uitgang en/of digitaleuitgang vereist)
2
bruin
Digitale uitgangen GND
3
groen
Digitale uitgang 2
4
geel
Digitale uitgang 1
5
grijs
Analoge positieterugmelding GND
6
roze
Analoge positieterugmelding +
* De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire verkrijgbare aansluiting (919061).
Tab. 3:

X1 – ronde stekker M12, 8-polig

X6 – ronde stekker M12, 4-polig
Pin
1
2
3
4

Aderkleur*
bruin
niet bezet
blauw
niet bezet

Pinbezetting
Bedrijfsspanning +

24 V DC

Bedrijfsspanning

GND

* De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire
verkrijgbare aansluiting (918038).
Tab. 4:

X6 – ronde stekker M12, 4-polig (bedrijfsspanning)

Ingangstype*
4...20 mA
- intern
gevoed

Pin Pinbezetting
1
2
3
4

4...20 mA 1
- extern
2
gevoed
3
4
Frequentie 1
- intern
2
gevoed
3
4
Frequentie 1
- extern
2
gevoed
3
4
Pt 100
1
(zie aan- 2
wijzing
onder)
3
4

+24 V voeding transmitter
Uitgang van transmitter
GND (identiek met
GND-bedrijfsspanning)
Bruggen naar GND (GND van
driedraadstransmitter)
niet bezet
Werkelijke proceswaarde +
niet bezet
Werkelijke proceswaarde –
+24 V voeding sensor
Klokingang +
Klokingang – (GND)
niet bezet
niet bezet
Klokingang +
Klokingang –
niet bezet
niet bezet
Werkelijke proceswaarde 1
(stroomvoeding)
Werkelijke proceswaarde 3 (GND)
Werkelijke proceswaarde 2
(compensatie)

Schakelaar **

schakelaar
links

schakelaar
rechts
schakelaar
links
schakelaar
rechts

schakelaar
rechts

* Via software instelbaar (zie bedieningshandleiding type 8692/8693
Rev. 2) “Instelling van het ingangssignaal”).
** P
 ositie van de schakelaar “Afbeelding 14: Aansluiting kabelschroefverbinding”
Tab. 5: X5 – ronde stekker M8 – 4-polig, ingangssignalen werkelijke
proceswaarde

Nederlands
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Type 8692, 8693 REV.2
Elektrische installatie 24 V DC
De sensor Pt 100, voor de compensatie van de kabelweerstand, via 3 kabels aansluiten.
Pin 3 en pin 4 beslist bij de sensor overbruggen.

11.2.1 Schuifschakelaar positie
Gevoed
Intern gevoed
Extern gevoed
Tab. 6:

Pinbezetting

Schuifschakelaar
positie
GND bedrijfsspanning Schuifschakelaar
links
Schuifschakelaar
GND is galvanisch
rechts
gescheiden van de
bedrijfsspanning.

Schuifschakelaar positie

De beschrijving EtherNet/IP, POFINET en Modbus TCP
en Option büS vindt u in de hoofdstukken “13” en “14”.

11.3

Elektrische installatie met
kabelschroefverbinding
WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij onvakkundige installatie.
▶ De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.
GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en
tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten
in acht.
Werkwijze:
→ De 4 schroeven op het aansluitdeksel losdraaien en het
deksel eraf halen. De aansluitklemmen zijn nu toegankelijk.
→ De kabels door de kabelschroefverbinding schuiven.
→ De aders vastklemmen.
→ Wartelmoer van de kabelschroefverbinding aandraaien
(aandraaimoment ca. 1,5 Nm).
→ Aansluitdeksel bij erin gelegde dichting op het elektrische
basishuis plaatsen en kruisgewijs vastschroeven
(aandraaimoment maximaal 0,7 Nm).
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LET OP
Beschadiging of uitval van de functie door binnendringen
van vuil en vocht!
Om te zorgen voor beschermingsgraad IP 65 / IP 67:
▶ Niet gebruikte kabelschroefverbindingen afsluiten met blinde
pluggen.
▶ De wartelmoer van de kabelschroefverbinding vastdraaien.
Aandraaimoment afhankelijk van de kabel of blinde plug
ca. 1,5 Nm.
▶ Aansluitdeksel alleen bij erin gelegde dichting vastschroeven. Aandraaimoment maximaal 0,7 Nm.
Nadat de bedrijfsspanning is aangelegd, is het type 8692/8693 in
werking.
→ Nu de vereiste basisinstellingen en aanpassingen voor
de positieregelaar/procesregelaar aanbrengen. Zie voor
beschrijving hoofdstuk “12 Ingebruikname” .
Schakelaar

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

Aansluitdeksel

11.3.1 Ingangssignalen van de centrale computer
(bijv. PLC)
Klem
6
7
8
13
14
Tab. 7:

Pinbezetting
Digitale ingang +
Gewenste waarde GND
Gewenste waarde +      (0 / 4...20 mA of 0...5 / 10 V)
Niet bezet
Digitale ingang GND
Aansluiting kabelschroefverbinding

11.3.2 Uitgangssignalen naar de centrale
computer (bijv. PLC)
Klem
1
2
3
4
5
Tab. 8:

Pinbezetting
Analoge positieterugmelding GND
Analoge positieterugmelding +
GND
Digitale uitgang 2
Digitale uitgang 1
Aansluiting kabelschroefverbinding

Aansluitklemmen

Afbeelding 14: Aansluiting kabelschroefverbinding

Nederlands
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11.3.3 Ingang werkelijke proceswaarde (alleen bij
type 8693)
Ingangstype*
4...20 mA
- intern
gevoed

Klem Pinbezetting
9
10
11
12

12

niet bezet
Werkelijke proceswaarde
Werkelijke proceswaarde
+
niet bezet

Frequentie
- intern
gevoed

9
10
11
12

Klokingang – (GND)
niet bezet
Klokingang +
+24 V voeding sensor

Frequentie
- extern
gevoed

9
10
11
12

Klokingang –
niet bezet
Klokingang +
niet bezet

4...20 mA
- extern
gevoed

9
10

GND (identiek met
GND-bedrijfsspanning)
Bruggen naar GND (GND
van driedraadstransmitter)
Uitgang van transmitter
+24 V voeding transmitter

11

26

Schakelaar **

schakelaar
onder

Schakelaar
boven

Ingangstype*
Pt 100 ***
(zie aanwijzing)

Klem Pinbezetting

Schakelaar **

Werkelijke proceswaarde
3 (GND)
10
Werkelijke proceswaarde
Schakelaar
2 (compensatie)
boven
11
Werkelijke proceswaarde
1 (stroomvoeding)
12
niet bezet
* Via software instelbaar
(zie bedieningshandleiding type 8692/8693 Rev. 2).
** De schakelaar bevindt zich onder het aansluitdeksel
(zie “Afbeelding 14: Aansluiting kabelschroefverbinding” ).

Tab. 9:

9

Klembezetting, ingang werkelijke proceswaarde (alleen bij
type 8693)

***De sensor Pt 100, voor de compensatie van de kabelweerstand, via 3 kabels aansluiten.
Klem 3 en klem 4 beslist bij de sensor overbruggen.
schakelaar
onder

Schakelaar
boven
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11.3.4 Klembezetting: Bedrijfsspanning
Klem Pinbezetting
15

Bedrijfsspanning GND

16

Bedrijfsspanning +24V

Uitwendige
bedrading /
signaalniveau
24 V DC  ± 10%
max. Restrimpel
10%

12

Een gedetailleerde beschrijving van de ingebruikname en
bediening vindt u op onze homepage in de bedieningshandleiding van type 8692/8693.

Aan apparaatzijde

Nadat de bedrijfsspanning is aangelegd, is het type 8692, 8693
in werking.
→ Nu de vereiste basisinstellingen en aanpassingen voor
de positieregelaar/procesregelaar aanbrengen. Zie voor
beschrijving hoofdstuk “12 Ingebruikname”.

11.3.5 Schuifschakelaar positie
Pinbezetting

Intern gevoed

GND bedrijfsspanning

Extern gevoed

GND is galvanisch
gescheiden van de
bedrijfsspanning.

12.1

Veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING

Tab. 10: Klembezetting; bedrijfsspanning

Gevoed

INGEBRUIKNAME

Schuifschakelaar positie
Schuifschakelaar onder
Schuifschakelaar boven

Gevaar voor letsel bij ondeskundige bediening.
Niet-deskundige bediening kan tot letsel en schade aan het
apparaat en de omgeving ervan leiden.
▶ Vóór de ingebruikname moet zijn gegarandeerd dat de
inhoud van de bedieningshandleiding bij het bedieningspersoneel bekend is en volledig is begrepen.
▶ De veiligheidsaanwijzingen en het beoogde gebruik moeten
altijd in acht worden genomen!
▶ Alleen voldoende geschoold personeel mag de installatie/het
apparaat in bedrijf stellen.

Tab. 11: Schuifschakelaar positie

De beschrijving EtherNet/IP, POFINET en Modbus TCP
en Option büS vindt u in de hoofdstukken “13” en “14”.

Nederlands

27

Type 8692, 8693 REV.2
Ingebruikname

12.2 Ingebruikname type 8692

→

EXIT kiezen.
Teruggaan naar het hoofdmenu (MAIN).

→

EXIT kiezen. Omschakelen van instelniveau
procesniveau.
U hebt de werking van de ventielaandrijving ingevoerd.

12.2.1 Definiëren van de basisinstellingen
De basisinstellingen worden uitgevoerd op het instelniveau.
Om van het proces- naar het instelniveau te gaan de toets
MENU ca. 3 seconden indrukken.
De volgende basisinstellingen moet u voor de ingebruikname
aanbrengen:
• Instelling van het ingangssignaal (INPUT)
• Automatische aanpassing van de positieregelaar (X.TUNE)
Instelling van het ingangssignaal (INPUT)
Bij deze instelling wordt het ingangssignaal voor de gewenste
waarde gekozen.
Zo stelt u het ingangssignaal in:
→
→
→
→

MENU 3 s indrukken. Omschakelen van procesniveau
instelniveau.
/

INPUT kiezen.

ENTER kiezen. De mogelijke ingangssignalen voor
INPUT worden weergegeven.
/

Ingangssignaal (4...20 mA, 0...20 mA, ...) kiezen.

→

SELECT kiezen. Het geselecteerde ingangssignaal is
nu gemarkeerd met een gevuld rondje .
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Automatische aanpassing van de positieregelaar
aan de gebruiksomstandigheden (X.TUNE)
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door wijziging van de ventielstand bij
uitvoering van de functie X.TUNE.
Bij het uitvoeren van de functie X.TUNE onder bedrijfsdruk
bestaat acuut gevaar voor letsel.
▶ X.TUNE nooit uitvoeren bij een lopend proces!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening!
LET OP
Door een verkeerde voedingsdruk of ingeschakelde bedrijfsmediumdruk kan er een verkeerde aanpassing van de
regelaar optreden!
▶ X.TUNE in elk geval bij de tijdens de latere bediening
beschikbare voedingsdruk (= pneumatische hulpenergie)
uitvoeren.
• De functie X.TUNE  bij voorkeur zonder bedrijfsmediumdruk
uitvoeren om storingsinvloeden als gevolg van stromingskrachten uit te sluiten.

Type 8692, 8693 REV.2
Ingebruikname
De volgende functies worden automatisch geactiveerd:
• Aanpassing van het sensorsignaal aan de (fysieke) slag van het
gebruikte proportionele ventiel.
• Bepalen van parameters van de PWM-signalen voor de
aansturing van de in het type 8692/8693 geïntegreerde
magneetventielen.
• Instelling van de regelaarparameters van de positieregelaar. De
optimalisatie vindt plaats volgens de criteria van een zo kort
mogelijke uitregeltijd bij gelijktijdige vrijheid van doorschieten.
Om X.TUNE af te breken de linker of rechter keuzetoets
STOP bedienen.
Zo past u de positieregelaar automatisch aan:
→
→
→

MENU 3 s indrukken. Omschakelen van procesniveau
instelniveau.
/

Pas wanneer het hoofdmenu via de linker keuzetoets EXIT wordt afgesloten, worden de gewijzigde
gegevens opgeslagen in het geheugen (EEPROM).

12.3 Ingebruikname type 8693
Om de positieregelaar als procesregelaar te kunnen gebruiken voert
u de volgende stappen uit:
1. Instellen van de positioner:
Beschrijving zie “12.2.1 Definiëren van de basisinstellingen”
2. Instellen van de procesregelaar:
→ De extra functie P.CONTROL via het configuratiemenu
(ADD.FUNCTION) opnemen in het hoofdmenu (MAIN).
Zo activeert u de procesregelaar:
→

X.TUNE kiezen.

RUN ingedrukt houden zolang de countdown (5 ...) loopt.
Tijdens de automatische aanpassing verschijnen op het
display meldingen over de voortgang van de X.TUNE (bijv.
“TUNE #1...”). Als de automatische aanpassing is voltooid,
verschijnt de melding “TUNE ready” 3).

→ Willekeurige toets kiezen. Teruggaan naar het hoofdmenu (MAIN).
→

EXIT kiezen. Omschakelen van instelniveau
procesniveau.
U hebt de positioner automatisch aangepast.

3)

“TUNE err/break” bij optreden van een fout.

→
→
→

MENU 3 s indrukken. Omschakelen van procesniveau
instelniveau.
/

ADD.FUNCTION kiezen.

ENTER kiezen. De mogelijke extra functies worden
weergegeven.
/

P.CONTROL kiezen.

→

ENTER kiezen. P.CONTROL is nu met een kruis
gemarkeerd.

→

EXIT kiezen. Bevestigen en tegelijkertijd terugkeren
naar het hoofdmenu (MAIN). P.CONTROL is nu geactiveerd
en opgenomen in het hoofdmenu.
U hebt de procesregelaar geactiveerd.

Nederlands

29

Type 8692, 8693 REV.2
Ingebruikname

12.3.1 Basisinstellingen van de procesregelaar

Zo parametreert u de procesregelaar:

→ In het hoofdmenu (MAIN) de functie P.CONTROL selecteren
en de basisinstellingen aanbrengen
Zo stelt u de procesregelaar in:

→

→
→
→
→
→

→

MENU 3 s indrukken. Omschakelen van procesniveau
instelniveau.
/

P.CONTROL kiezen. Selectie in het hoofdmenu (MAIN).

ENTER kiezen. De submenupunten voor de basis
instelling worden weergegeven.
/

SETUP kiezen.

ENTER kiezen. Het menu voor het instellen van de
procesregelaar wordt weergegeven.
Het instellen is beschreven in de bedieningshandleiding in
hoofdstuk “15.2 SETUP – instellen van de procesregelaar”.
EXIT kiezen. Terugkeer naar P.CONTROL.

→

/
P.CONTROL kiezen. Selectie in het hoofdmenu
(MAIN).

→

ENTER kiezen. De submenupunten voor de
basisinstelling worden weergegeven.

→
→

/

PID.PARAMETER kiezen.

ENTER kiezen. Het menu voor het parametreren van
de procesregelaar wordt weergegeven.
Het parametreren is beschreven in de bedieningshandleiding
in hoofdstuk “15.3 PID.PARAMETER – parametreren van de
procesregelaar”.

→

EXIT kiezen. Terugkeer naar P.CONTROL.

→

EXIT kiezen. Teruggaan naar het hoofdmenu (MAIN).

→

U hebt de procesregelaar ingesteld.

MENU 3 s indrukken. Omschakelen van procesniveau
instelniveau.

EXIT kiezen. Omschakelen van instelniveau
procesniveau.
U hebt de procesregelaar geparametreerd.
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P.CONTROL – instellingen:
PID.PARAMETER Parametrering van de procesregelaar
Ongevoeligheidsgedeelte (dood bereik) van
DBND 0,1%
de PID-procesregelaar

12.3.2 Handmatig wijzigen van de gewenste
proceswaarde
Werkwijze:
1. In het instelniveau de interne default gewenste waarde instellen:

Versterkingsfactor van de procesregelaar

In het hoofdmenu (MAIN) de functie P.CONTROL selecteren

0,5

Nasteltijd

P.CONTROL

TV

0,0

Differentiatietijd

X0

0,0%

KP

0,00

TN

FILTER

0

SETUP
PV-INPUT
PV-SCALE
SP-INPUT
SP-SCALE*
P.CO-INIT

Bedrijfspunt
Filtering van de ingang werkelijke
proceswaarde
Instellen van de procesregelaar
Opgeven van het signaaltype voor werkelijke proceswaarde

ENTER

SETUP

ENTER

intern

SP-INPUT

SELEC

→ Via de toets EXIT (4 x indrukken) terugkeren naar het
procesniveau.
2. In het procesniveau de gewenste proceswaarde handmatig
wijzigen:
→ Via de pijltoetsen
de weergave voor
SP
de gewenste proceswaarde (SP) selecteren. m3/min

Schaal van de procesregelaar instellen

→ De toets INPUT indrukken.

Soort default gewenste waarde (intern of
extern)
Schaal van de positieregelaar instellen
(alleen bij externe default gewenste waarde)
Maakt het mogelijk schokvrij om te schakelen tussen de bedrijfstoestand AUTOMATISCH en HAND

→ Gewenste
proceswaarde
invoeren (zoals
beschreven
in afbeelding
rechts)

SP:

[m3/min]
ESC

+

Een automatische parameterinstelling kan met behulp van
de functie P.TUNE worden uitgevoerd (voor beschrijving zie
“bedieningshandleiding voor type 8692/8693”).

70.0

+070.0

<-

PV

PV (t) INPUT

Invoer van waarden:

SET VALUE

Terugkeren
zonder
wijziging

Tab. 12: Basisinstellingen van de procesregelaar

MENU

30.0

OK

Veranderbaar cijfer
Ingestelde waarde
toepassen

Een positie naar links gaan
Cijfer verhogen

Afbeelding 15: Invoer van waarden
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13

ETHERNET/IP, PROFINET EN
MODBUS TCP

13.2 Weergave veldbusgateway

In de quickstart zijn alleen de elektrische installatie van het type
8692, 8693 en de definitie van de basisinstellingen beschreven.
De instellingen van de buscommunicatie via het menu
BUS.COMM is beschreven in de bedieningshandleiding
van type 8692, 8693.

13.1

Elektrische installatie

Werkwijze:
→ Het type 8692, 8693 volgens de tabellen aansluiten.
Om de technische aarde aan te sluiten zit aan het elektrische
basishuis een tapeind met moer.
→ Het tapeind verbinden met een geschikt aardingspunt. Om de
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen moet
u ervoor zorgen dat de kabel zo kort mogelijk is (max. 30 cm,
Ø 1,5 mm2).
Nadat de bedrijfsspanning is aangelegd, is het type 8692, 8693
in werking.
→ Nu de vereiste basisinstellingen en aanpassingen voor de
positieregelaar/procesregelaar aanbrengen. zie hoofdstuk
“12 Ingebruikname”.

2
1

3

3

4

2

1

4

X6 – ronde
stekker M12,
4-polig
(bedrijfsspanning)

X7 – veldbusaansluiting M12
(2 Port Ethernet Switch)

Afbeelding 16: Veldbusaansluiting

13.3 Technische gegevens
Netwerksnelheid

10/100 Mbps

Auto-negotiation
Switchfunctie
Netwerkdiagnose
MAC-ID

Ja
Ja
Ja, via foutentelegram
Individuele identificatienummer, in de
module opgeslagen en aan de buitenzijde van het apparaat (zie typeplaatje)

Apparaatnaam ethernet
(fabrieksinstelling)
XXX (naam kan worden gewijzigd)
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13.4 Elektrische aansluiting

X6 – ronde stekker M12, 4-polig:

GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en
tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten
in acht.

Pin
1
2
3
4

Aderkleur*
bruin
niet bezet
blauw
niet bezet

Pinbezetting
Bedrijfsspanning +

24 V DC

Bedrijfsspanning

GND

* De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire
verkrijgbare aansluiting (918038).
Tab. 14: X6 – ronde stekker M12, 4-polig (bedrijfsspanning)

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij onvakkundige installatie.
▶ De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.

LET OP
Om de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen
moet een afgeschermde ethernetkabel worden gebruikt. Aard
het kabelscherm aan beide kanten, d.w.z. aan elk van de aangesloten apparaten.
Voor de aarding een korte kabel (max. 1 m) met een diameter
van minimaal 1,5 mm2 gebruiken.

De aansluiting voor EtherNet/IP vindt plaats via een ronde
connector M12, 4-polig D-gecodeerd.
X7 – veldbusaansluiting M12 D-gecodeerd:
Pin 1
Transmit +
3
4
Pin 2
Receive +
2

1

Pin 3

Transmit –

Pin 4

Receive –

FE functieaarding

Tab. 13: Elektrische pinbezetting EtherNet/IP
Afbeelding 17: Functieaarding
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13.5 Bus-toestandsindicatie
De bus-toestandsindicatie vindt plaats via het display op het
apparaat.
Displayweergave Apparaattoestand
(wordt om de

Toelichting

Probleemoplossing

ca. 3 seconden
weergegeven)

BUS no
connection

BUS
critical err

Apparaat is correct
aangesloten op de
bus, de netwerktoeOnline,
gangprocedure is
Opnieuw vergeen verfoutloos voltooid,
binding maken
binding met maar er is geen tot
via master.
master.
stand gebrachte
verbinding met de
master.
Adres van
het apparaat
Ander apparaat met
wijzigen en
hetzelfde adres in
apparaat
het netwerk.
Kritische
opnieuw starten.
busfout.
BUS offline als
Storingsagevolg van communalyse in het
nicatieproblemen.
netwerk met een
busmonitor.

Tab. 15: Bus-toestandsindicatie; EtherNet
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13.5.1 BUS.COMM – instellingen op het type 8692,
8693
In het menu BUS.COMM voor de ingebruikname van de EtherNet
variant de volgende menupunten instellen:
BUS FAIL

Aanlopen van de veiligheidspositie activeren of deactiveren

Selectie SafePos off

Selectie SafePos on

– De aandrijving blijft in de positie
staan die overeenkomt met de laatst
doorgegeven gewenste waarde
(default-instelling).
– Het gedrag van de aandrijving bij
een fout in de buscommunicatie is
afhankelijk van de activering van
de extra functie SAFEPOS. Zie
bedieningshandleiding in hoofdstuk
“16.1.13  SAFEPOS – invoer van de
veiligheidspositie”.

SAFEPOS geactiveerd:

De aandrijving gaat in de veiligheidspositie die is vooringesteld
in de extra functie SAFEPOS.

SAFEPOS gedeactiveerd:

De aandrijving gaat in de veiligheidseindpositie die hij bij uitval
van de elektrische en pneumatische hulpenergie zou innemen.
Zie bedieningshandleiding in
hoofdstuk “10.9 Veiligheidseindposities na uitval van de elektrische
of pneumatische hulpenergie”

Type 8692, 8693 REV.2
OPTIE büS

14

OPTIE BÜS

14.1

Elektrische installatie

Werkwijze:
→ Het type 8692, 8693 volgens de tabellen aansluiten.
Om de technische aarde aan te sluiten zit aan het elektrische
basishuis een tapeind met moer.
→ Het tapeind verbinden met een geschikt aardingspunt. Om de
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen moet
u ervoor zorgen dat de kabel zo kort mogelijk is (max. 30 cm,
Ø 1,5 mm2).
Nadat de bedrijfsspanning is aangelegd, is het type 8692, 8693
in werking.
→ Nu de vereiste basisinstellingen en aanpassingen voor de
positieregelaar/procesregelaar aanbrengen. Zie hoofdstuk
“12 Ingebruikname” .

14.2 Toelichting bij de begrippen
büS is een op CANopen gebaseerde veldbus met extra
functionaliteit voor de netwerkkoppeling van meerdere
apparaten.

14.3 Elektrische installatie büS
GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en
tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten
in acht.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij onvakkundige installatie.
▶ De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.

14.3.1 Elektrische aansluiting
X3 – ronde connector M12x1, 5-polig, male:
Pin Aderkleur
Pinbezetting
1
CAN-schild/afscherming CAN-schild/afscherming
2
niet bezet
3
Zwart
Zwart GND / CAN_GND
4
Wit
Wit CAN_H
5
Blauw
Blauw CAN_L
Tab. 16: Aansluiting van de ronde connector
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X6 – ronde stekker M12, 4-polig:
Pin
1
2
3
4

Aderkleur*
bruin
niet bezet
blauw
niet bezet

Pinbezetting
bedrijfsspanning +

24 V DC

Bedrijfsspanning

GND

VEILIGHEIDSEINDPOSITIES

Soort
aandrijving

* De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire
verkrijgbare aansluiting (918038).
Tab. 17: X6 – ronde stekker M12, 4-polig (bedrijfsspanning)

up

Elektrische installatie met of zonder büS-netwerk:
om van het büS-netwerk ( CAN-interface) gebruik te
kunnen maken moeten een 5-polige ronde stekker en
een afgeschermde 5-draads kabel worden gebruikt.

4

3

5
1

2

X3 – 5-polige
M12 stekker

elektrisch

Enkelwerkend
Stuurfunctie A

Pneumatisch
stelsysteem met
hoge luchtcapaciteit (DN 2,5):

down

down
stelsysteem met
lage luchtcapaciteit
(DN 0,6):

niet gedefinieerd
stelsysteem met
hoge luchtcapaciteit (DN 2,5):

1

up

Enkelwerkend
Stuurfunctie B

up

Dubbelwerkend
Stuurfunctie I

down / up
(afhankelijk
van aansluiting van
de pneumatische
verbinding)

down

4

X6 – ronde
stekker M12,
4-polig
(bedrijfsspanning)

Afbeelding 18: Aansluiting ronde connector M12x1,5-polig

Nederlands

up
stelsysteem met
lage luchtcapaciteit
(DN 0,6):

niet gedefinieerd

up
down

Tab. 18: Veiligheidseindposities
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Veiligheidseindposities na
uitval van de hulpenergie

down

2
3

Omschrijving

niet gedefinieerd
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DEMONTAGE VAN HET TYPE
8692/8693
WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij onjuiste demontage.
▶ De demontage mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel
met geschikt gereedschap worden uitgevoerd.
Gevaar voor letsel door ongewenst inschakelen van de
installatie en ongecontroleerde herstart!
▶ Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.
▶ Na de demontage voor een gecontroleerde herstart zorgen.

16.1

Pneumatische verbindingen loshalen
GEVAAR

Gevaar voor letsel door hoge druk.
▶ Voor het loskoppelen van leidingen en ventielen de druk
uitschakelen en de leidingen ontluchten.
Pneumatische aansluitingen
type 8692/8693

Pneumatische
verbindingen

Volgorde:
1.		 Pneumatische verbindingen demonteren.
2.		 Elektrische verbinding loshalen.
3.		 Type 8692/8693 eraf monteren.

Ventielaandrijving

Type 8692/8693
met procesventiel van het
type 2103, 2300 of 2301

Type 8692/8693
met procesventiel van de
serie 26xx of 27xx

Afbeelding 19: Pneumatische verbindingen demonteren

→ Pneumatische aansluitingen op het type 8692/8693 loshalen.
Bij procesventielen van de serie 26xx en 27xx:
→ Pneumatische verbindingen met de aandrijving loshalen.

Nederlands
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16.2 Elektrische verbindingen loshalen
GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische spanning.
▶ Vóór ingrepen in het apparaat of in de installatie de spanning
uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▶ Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten in acht.
Aansluiting met
aansluitklemmen

Aansluiting met
ronde connector

Aansluitdeksel

Afbeelding 20: Elektrische verbindingen loshalen

Aansluiting met ronde connector:
→ Ronde connector verwijderen.
Aansluiting met aansluitklemmen:
→ 4 schroeven op het aansluitdeksel losdraaien en deksel eraf
halen.
→ Aansluitklemmen losdraaien en kabel eruit trekken.
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Bevestigingsschroeven
Bevestigingsschroeven
Type 8692/8693 met
procesventiel van het type
2103, 2300 of 2301

Type 8692/8693 met
procesventiel van de
serie 26xx of 27xx

Afbeelding 21: Elektrische verbindingen loshalen

Kabelschroefverbinding
Elektrische
aansluithuis

16.3 Type 8692/8693 eraf monteren

Nederlands

→ Bevestigingsschroeven losdraaien.
→ Type 8692 of type 8693 eraf halen.
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ACCESSOIRES

17.1

Communicatiesoftware

18

De pc-software Bürkert Communicator is bedoeld voor de
communicatie met apparaten van de firma Bürkert.
Een gedetailleerde beschrijving van de installatie en
bediening van de pc-software vindt u in de bijbehorende
bedieningshandleiding.
Download van de software onder: https://country.burkert.com/

17.2 USB-interface
Voor de communicatie met de apparaten heeft de pc een USBinterface en de als accessoire te verkrijgen USB-büS-interfaceset.
USB-büS-interfaceset
büS-standaardset
(büS-stick + 0,7 m kabel met M12 stekker)

Bestelnr.
772551

büS-adapter voor büS-service-interface
(M12 op büS-service-interface micro-USB)

Bestelnr.
773254

Afbeelding 22: Bestanddelen USB-büS-interfaceset

De gegevensoverdracht vindt plaats volgens CANopen specificatie.
Voor type 8692, 8693 vindt u op internet onder
https://country.burkert.com/
• meer accessoires (in de bedieningshandleiding)

TRANSPORT, OPSLAG,
AFVALVERWIJDERING

LET OP
Transportschade.
Onvoldoende beschermde apparaten kunnen door het
transport worden beschadigd.
▶ Apparaat tegen vocht en vuil beschermd in een schokvrije
verpakking transporteren.
▶ Het over- resp. onderschrijden van de toegestane opslagtemperatuur vermijden.
Verkeerde opslag kan schade aan het apparaat veroorzaken.
▶ Apparaat droog en stofvrij opslaan.
▶ Opslagtemperatuur -20 tot +65 °C.

18.1

AFVALVERWIJDERING

LET OP
Milieuschade door apparaatdelen die door media zijn
gecontamineerd.
▶ Apparaat en verpakking milieuvriendelijke verwijderen.
▶ Volg de geldende afvalverwijderings- en milieuvoorschriften
op.
Neem de nationale afvalverwijderingsvoorschriften in
acht.
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