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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Návod k obsluze

1

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k obsluze popisuje celou dobu životnosti výrobku. Tento
návod uchovávejte tak, aby byl každému uživateli přístupný a byl
opět k dispozici každému novému majiteli přístroje.
Důležité bezpečnostní informace!
Návod k obsluze si pečlivě prostudujte. Věnujte především
pozornost kapitole 3 Základní bezpečnostní pokyny a
2 Zamýšlené použití.
▶ Návod k obsluze je nutné si přečíst a porozumět mu.

1.1

Definice pojmů

• Pojem „Produkt“, uvedený v tomto návodu, vždy představuje
MFM/MFC typ 8741 ETHERNET nebo typ 8741 Analog.
• Pojem „Industrial Ethernet“, tak jak je používán v návodu k
obsluze, se vztahuje na přístroje, které komunikují se sběrnicovými protokoly PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT nebo
Modbus TCP.

1.2

VAROVÁNÍ
Varuje před možnou nebezpečnou situací!
▶ Nedodržení může mít za následek těžké poranění nebo smrt.
POZOR
Varuje před možným ohrožením!
▶ Nedodržení může mít za následek středně těžké nebo lehké
poranění.
UPOZORNĚNÍ!
Varuje před věcnými škodami!
Důležité tipy a doporučení.
Odkazuje na informace v návodu k obsluze nebo v jiných
dokumentech.

Použité symboly

V tomto návodu jsou použity následující grafické prostředky.
NEBEZPEČÍ
Varuje před bezprostředním nebezpečím!
▶ Nedodržení způsobí smrt nebo těžké poranění.

▶ označuje pokyn, jak se vyhnout nebezpečí.
→ Označuje pracovní krok, který musí být proveden.
Označuje výsledek.
Menu označuje text uživatelského rozhraní.
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Zamýšlené použití

2

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Při použití produktu v rozporu s určeným účelem mohou
vzniknout rizika pro osoby, zařízení v okolí a pro životní
prostředí.
MFM typ 8741 slouží výhradně k měření hmotnostního průtoku
čistých, suchých plynů.
MFC typ 8741 slouží výhradně k regulaci hmotnostního průtoku
čistých, suchých plynů.
▶ Pro použití dbejte na specifická povolená data, provozní podmínky a podmínky použití, popsané ve smluvních dokumentech, návodu k obsluze, na typovém štítku a kalibračním štítku.
Produkt
▶ Používejte jen pro média, která jsou uvedena na typovém
štítku a v kalibračním protokolu.
▶ Používejte jen ve vnitřních prostorách.
▶ Produkt používejte jen do nadmořské výšky 2 000 m.
▶ Používejte pouze ve spojení s cizími přístroji a komponentami
doporučenými nebo schválenými firmou Bürkert.
▶ Provozujte pečlivě a zajistěte pravidelnou, odbornou preventivní údržbu.
▶ Provozujte pouze v bezvadném stavu, a dbejte na správné
skladování, přepravu, instalaci a obsluhu.
▶ Používejte jen k předepsanému účelu použití.
6
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny nezohledňují neočekávané situace
nebo události, ke kterým může dojít během instalace, použití a
preventivní údržby produktu.
Provozní společnost je zodpovědná za dodržování místních bezpečnostních předpisů včetně těch, které se týkají bezpečnosti
pracovníků.

Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení/
produktu!
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji vypněte tlak
a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji je odpojte
od napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro elektrické přístroje!
Nebezpečí popálení/požáru vlivem horkých povrchů
produktu!
▶ Horkých povrchů se nedotýkejte holýma rukama.
▶ Při kontaktu s produktem noste ochranné rukavice.
▶ Udržujte produkt mimo dosah snadno hořlavých látek a
médií.
Nebezpečí z důvodu úniku média!
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro používaná provozní média.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Základní bezpečnostní pokyny
Obecné rizikové situace.
Pro prevenci zranění osob:
▶ Neprovozujte produkt bez z výroby zabudovaného nerezového sítka.
▶ Produkt používejte jen v montážní poloze uvedené
na kalibračním štítku.
▶ Provozní tlak produktu nesmí být vyšší než maximální, na
kalibračním štítku uvedený kalibrační tlak (MFM) nebo těsnicí
tlak proporcionálního ventilu (MFC).
▶ Produkt používejte jen pro médium, které je v kalibračním
protokolu uvedené jako provozní médium.
▶ K čištění a dekontaminaci používejte jen prostředky, vůči
kterým jsou odolné materiály produktu. Přehled najdete na
naší úvodní stránce (country.burkert.com).
Při nejasnostech můžete kontaktovat místní kancelář odbytu.
▶ Neprovádějte na produktu žádné změny a mechanicky ho
nezatěžujte.
▶ Zajistěte zařízení/produkt proti neúmyslnému zapnutí.
▶ Instalační a údržbářské práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci.
▶ Po přerušení elektrického zásobování a zásobování fluidním
médiem je třeba zajistit definovaný nebo kontrolovaný opětovný náběh procesu.
▶ Dodržujte obecná pravidla platná pro daný obor.

UPOZORNĚNÍ!
Elektrostaticky ohrožené konstrukční prvky/moduly!
Produkt obsahuje elektronické konstrukční prvky, které citlivě
reagují na elektrostatický výboj (ESD). Dotyk osob nebo předmětů
nabitých elektrostatickým nábojem tyto konstrukční prvky
ohrožuje. V nejhorším případě dojde k jejich okamžitému zničení
nebo výpadku po uvedení do provozu.
• Dodržujte všechny požadavky podle EN 61340-5-1, aby se
minimalizovala nebo předešla možnost poškození rázovým
elektrostatickým výbojem!
• Je zakázáno dotýkat se elektronických konstrukčních prvků,
do kterých je přivedeno napájecí napětí!
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Všeobecné pokyny

4

VŠEOBECNÉ POKYNY

5

POPIS

4.1

Název výrobce, adresa výrobce
a mezinárodní kontaktní adresy

5.1

Konstrukce MFM

Název výrobce je ve formě zapuštěného popisku uveden na krytu
a tělese produktu.

8

9

7

6

Výrobce přístroje můžete kontaktovat na následující adrese:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
F-67220 TRIEMBACH-AU VAL
Adresy našich mezinárodních kanceláří odbytu naleznete na
internetové adrese country.burkert.com.

4.2

1

Záruka
3

Záruka závisí na použití produktu v souladu s účelem použití
a na dodržování provozních podmínek uvedených v návodu k
obsluze.

4.3

2

Informace na internetu

Návody k obsluze a technické listy k typu 8741 najdete na internetu
na adrese: country.burkert.com.

4

5

1. Jen varianty Ethernet: 3-pinová odnímatelná svorkovnice,
připravena s produktem
2. Elektrické připojení:
- buďto 2 x pouzdro RJ45 (varianta Ethernet)
- nebo konektor D-Sub-DE9 (varianta Analog)
- nebo odnímatelná 6-pinová svorkovnice (varianta Analog),
připravena s produktem

8
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Popis
1. Jen varianty Ethernet: 3-pinová odnímatelná svorkovnice,
připravena s produktem
2. Elektrické připojení:

3. Připojení fluidního média
4. Šroub M4 pro připojení s funkčním uzemněním
5. Směr průtoku

- buďto 2 x pouzdro RJ45 (varianta Ethernet)

6. Stavová LED dioda produktu (dle NAMUR NE 107)

- nebo konektor D-Sub-DE9 (varianta Analog)

7. Komunikační LED dioda (varianta Ethernet)

- nebo odnímatelná 6-pinová svorkovnice (varianta Analog),
připravena s produktem
3. Připojení fluidního média

8. Rozhraní büS (jen zákaznický servis)
9. Otvor pro konfigurační paměť
Obrázek 1: Popis MFM typ 8741

4. Šroub M4 pro připojení s funkčním uzemněním

5.2

5. Směr průtoku

Konstrukce MFC
8

7

6. Stavová LED dioda produktu (dle NAMUR NE 107)
7. Komunikační LED dioda (varianta Ethernet)

6

8. Rozhraní büS (jen zákaznický servis)

9

9. Otvor pro konfigurační paměť
Obrázek 2: Popis MFC typ 8741

1

2

3
4

5
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Popis

5.3

LED dioda k indikaci stavu produktu

Pro indikaci stavu produktu je na produktu jedna LED dioda, jejíž barva a stav se odpovídajícím způsobem mění.
Pokud existuje více stavů produktu současně, zobrazí se stav produktu s nejvyšší prioritou.
Zobrazení dle Barevný kód
NE 107
(pro PLC)
Červená
5

Popis

Význam

Výpadek, chyba
nebo porucha

V důsledku funkční poruchy v produktu nebo na některé z jeho periferií je měřená hodnota (u
MFM) neplatná, resp. regulační režim (u MFC) není možný.

Oranžová

4

Funkční kontrola

Na produktu se pracuje, měřená hodnota (u MFM), resp. regulační režim (u MFC) jsou proto
dočasně neplatné.

Žlutá

3

Mimo specifikaci

Podmínky prostředí nebo procesní podmínky pro produkt jsou mimo specifikovaný rozsah.
Interní diagnostika produktu upozorňuje na problémy v produktu nebo vlastnosti procesu.

Modrá

2

Nezbytná preventivní Produkt je ještě v režimu měření (u MFM) nebo v regulačním režimu (u MFC). Funkce je však
údržba
krátkodobě omezená.

Zelená

1

Diagnostika aktivní

bílá

0

Diagnostika neaktivní Produkt je zapnutý.

Proveďte nezbytné práce preventivní údržby.
Nebyla vytvořena žádná událost. Změny stavu se zobrazí barevně.
Hlášení jsou předávána přes příp. připojenou fieldbus.
Změny stavu se nezobrazí.
Hlášení nejsou uvedena v seznamu hlášení nebo předávána přes případně připojenou fieldbus.
Záložka 1: Popis stavových LED diod produktu

Pokud LED dioda bliká, je navázáno spojení mezi produktem a počítačovým softwarem Bürkert Communicator.
Pro podrobný popis zobrazeného stavu produktu viz kapitolu 11.1 Indikace stavu produktu na straně 35
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Popis

5.4

LED diody pro připojení k síti
Ethernet

Produkt Industrial Ethernet má na každém spojovacím článku
RJ45 2 LED diody, které ukazují stav připojení k síti.
Link/Act LED (zelená)

LED dioda Link (žlutá)

Obrázek 3: Umístění a popis LED diod na spojovacím článku RJ45
LED dioda Link/
Act
ON, bliká rychle

Význam
Připojení k nadřazené vrstvě protokolu se vytváří.
Přenos dat.

ON, bliká pomalu Žádné připojení k vrstvě protokolu.

Žádná barva

Vyskytne se asi 20 sekund po novém spuštění
produktu.
Žádné připojení k síti.

5.5

Komunikační LED dioda (varianta
Ethernet)

Produkt Industrial Ethernet má LED diodu k zobrazení stavu
komunikace mezi produktem a PLC (programovatelný logický
automat).
Komunikační
LED dioda
Zelená

Popis

Význam

RUN

Navázáno spojení s PLC.

Červená
CHYBA
Spojení s PLC je neaktivní.
Záložka 4: Popis komunikační LED diody provedení Ethernet

5.6

büS servisní rozhraní a Bürkert
Communicator (počítačový
software)

büS servisní rozhraní lze použít jako krátkodobý servis.
Pro použití büS servisního rozhraní a softwaru Bürkert Communicator, který běží pod Windows, je nutný flash disk büS, jež je k
dostání jako příslušenství (viz 12.1 Elektrické příslušenství).

Záložka 2: Popis LED diod Link/Act
Link LED
ON

Význam
Síťové připojení vytvořeno.

Žádná barva

Žádné připojení k síti.

Záložka 3: Popis LED diody Link

Obrázek 4: Flash disk büS, zasunutý do příslušné přípojky produktu

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Popis
Software Bürkert Communicator typ 8920 umožňuje např.:
• Nastavení parametrů produktu, např. základní nastavení pro
uvedení do provozu,
• Provedení diagnostiky, např. načtení chybové paměti,
• Aktualizaci softwaru,
• Úpravu kalibrační křivky definované uživatelem.

5.8

Funkce MFC (regulátor
průtokového množství)

Vyměnitelná konfigurační paměť
xout

UPOZORNĚNÍ!

Produkt má vyměnitelnou konfigurační paměť, která obsahuje data
specifická pro produkt.
V dodávaném stavu je konfigurační paměť zasunutá v produktu.
Přes konfigurační paměť může probíhat výměna specifických dat
produktů se stejným identifikačním číslem. Například pro přenos
dat z vadného produktu na nový produkt.
V konfigurační paměti jsou například uložená tato data: rychlost
přenosu, adresa a/nebo označení bodu měření produktu.
Pokud se při spuštění produktu nachází ve vložené konfigurační
paměti data specifická pro produkt, produkt tato data převezme.
Pokud konfigurační paměť neobsahuje žádná data specifická pro
produkt, uloží do ní produkt svoje vlastní data.

12
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Vstup média

Pokud je konfigurační paměť vadná nebo se ztratila, je možné
získat v kanceláři odbytu Bürkert novou konfigurační paměť.
Viz kapitolu 12.1 Elektrické příslušenství a kapitolu 10.3
Výměna konfigurační paměti.

y
xd = w - x
x

Senzor

Elektronika

Proporcionální ventil

w = požadovaná hodnota hmotnostního průtoku
x = skutečná hodnota hmotnostního průtoku
y = požadovaná poloha proporcionálního ventilu
Obrázek 5: Funkční schéma MFC (Mass Flow Controller)

Výstup média

5.7

Seznam uložených dat naleznete v nápovědě k souboru
EDS (stáhnete na adrese country.burkert.com).

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje

6

TECHNICKÉ ÚDAJE

V MFC použitý proporcionální ventil je přímočinný magnetický ventil,
zavřený bez proudu.

6.1

Shoda

UPOZORNĚNÍ!

Produkt je v souladu se směrnicemi EU podle EU prohlášení o shodě
(pokud lze aplikovat).

5.9

Proporcionální ventil MFC

Funkce těsného uzavření proporcionálního ventilu není u
tvrdého materiálu těsnění zaručena.
Při použití v rámci uvedeného rozsahu tlaku přebírá proporcionální ventil (který reguluje hmotnostní průtok) použitý v MFC
také funkci těsného uzavření.
Výjimka:
Pokud je těsnění sedla ventilu ze speciálního tvrdého materiálu
těsnění (např. PCTFE), jako u vnitřního rozměru ventilu 0,05 a
0,1 mm, může se míra netěsnosti proporcionálního ventilu lišit
ve srovnání s produktem s měkkým těsněním sedla ventilu
(např. FKM nebo EPDM).
Míra netěsnosti činí v obou případech max. 1 Nml/min
(vzduch).
Vyšší těsnost je možná na dotaz.
Jmenovitý průměr magnetického ventilu závisí na požadovaném
jmenovitém průtoku Qnenn, tlakových podmínkách v procesu a
hustotě provozního média.
→ Pro volbu vhodného jmenovitého průměru v závislosti na
aplikaci viz datový list typu 8741.

6.2

Normy

Použité normy, kterými se prokazuje shoda se směrnicemi, jsou
uvedeny v certifikátu EU o přezkoušení typu a/nebo v prohlášení
o shodě EU (pokud lze aplikovat).

6.3

Provozní podmínky
VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku výpadku funkce při použití v
exteriéru!
▶ Produkt nepoužívejte venku.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění vlivem tlaku, v důsledku úniku média!
Důležité specifické údaje o produktu jsou uvedené na typovém
štítku a kalibračním štítku.
▶ Produkt používejte pouze pro uvedené provozní médium.
▶ Nepřekračujte uvedený kalibrační tlak.

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje
Teplota prostředí
Teplota média
Vlhkost vzduchu
prostředí
Druh krytí:
Provozní tlak

–10 °C...+50 °C 1)
• –10 °C...+70 °C
• –10 °C...+60 °C pro kyslík
< 95 %, nekondenzující
IP20 2)
Max. 10 bar (v závislosti na jmenovitém
průměru proporcionálního ventilu)

Obrázek 6: Provozní podmínky produktu
1) Jen varianty Ethernet: Maximální teplota závisí na vzdálenosti mezi
2 produkty. Pokud je vzdálenost mezi 2 produkty menší než 30 mm,
kontaktujte Bürkert.
2) Druh ochrany IP20 nehodnoceno se zřetelem na UL 61010, testováno
firmou Bürkert.

6.4

Mechanická data

Rozměry, hmotnost: viz datový list produktu
Základní blok:
Těleso

Hliník nebo ušlechtilá ocel 1.4305

• Varianta Ethernet
• Varianta Analog
Materiál těsnění
Další díly proporcionálního
ventilu v kontaktu s
médiem

• Polykarbonát (PC) a hliník
• Polykarbonát (PC)
viz typový štítek
1.4310, 1.4113, 1.4305

Záložka 5: Materiály produktu
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6.5

Data fluidního média

Kalibrační médium
Rozsah hmotnostního
průtoku vztažen na N2
(IN/min)
Přesnost měření

Provozní médium nebo vzduch
• 0,025...160 (při rozpětí měření 1:50)
• 0,01...160 (při rozpětí měření 1:20)
± 0,8 % 3) měřené hodnoty
± 0,3 % 3) koncové hodnoty

Rozpětí měření/regulační rozsah

Provozní médium
Kvalita

(po 1 min doby zahřívání)
1:50*
* Větší rozsah měření možný na dotaz.
Přesnost opakování: ± 0,1 % koncové
hodnoty
viz typový štítek
Čisté a suché. Třídy kvality dle
DIN ISO 8573-1. Viz dole.

3) Pokud se provozní médium liší od kalibračního média, může se
skutečná přesnost měření lišit od hodnoty uvedené v datovém listu. Je-li
provozním médiem zemní plyn, závisí přesnost měření na složení zemního
plynu, které se může měnit v závislosti na původu a ročním období.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje
Pro požadovanou přesnost měření, resp. přesnost regulace, a pro
dodržení bezpečnostních požadavků, musí plyn nebo směs plynů
podle normy ISO 8573-1 (stlačený vzduch – díl 1: znečištění a třídy
čistoty) splňovat následující kritéria kvality:
Maximální velikost částic:

Třída 2: 1 μm

Maximální hustota částic:

Třída 2: 1 mg/m³

Maximální bod tání pod tlakem:

Třída 4: 3 °C

Maximální obsah oleje

Třída 1: 0,01 mg/m³

Pro další informace viz ISO 8573-1.
Jiné nebezpečné plyny jsou možné na dotaz. Za normálních provozních podmínek produkt neuvolňuje žádný plyn.

6.5.1

Diagram ztráty tlaku (MFM)

Hmotnostní průtokoměry mají pokles tlaku, který závisí na množství
průtoku, průměru přípojky vedení a hustotě provozního plynu. Ztrátu
tlaku je možné určit na základě následujícího diagramu.
Diagram ukazuje příklad ztráty tlaku při průtoku vzduchu.
Obě křivky tlaku diagramu jsou příkladem pro následující typy
konstrukce:
• ¼-palcová přípojka vedení,
• Přírubová přípojka na spodní straně produktu (určena pro
blokovou montáž).
Příklad: U průtokového množství 55 Nl/min a 1/4"-připojení
vedení činí ztráta tlaku pvzduch 20 mbar (jak uvedeno v
Obrázek 7).
Pro jiné provozní plyny než vzduch lze pokles tlaku určit
následovně:
1. Ztrátu tlaku pvzduchu v diagramu (nános Qplyn = Qvzduch).
2. Ztrátu tlaku pplynuspočítáte podle následujícího vzorce:
ρ
Vzduch

ρ Vzduch

Pod odmocninou jsou hustoty provozního plynu a vzduchu v normálním stavu dle DIN 1343 (PN = 1013,25 mbar, TN = 273,15 K).

česky

15

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje
Příklad pro plyn argon:
Ztráta tlaku u průtokového množství 55 Nl/min a 1/4"-připojení
vedení činí
1,784
= 27,6 mbar

Pří
ru

∆p [mbar]
170.00
160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0 10

1,294

ba

Argon

= 20 mbar

Elektrická data varianty Ethernet

Provozní napětí

• MFC: 24 V DC ± 10 %; zbytkové
zvlnění < 2 %
• MFM: 24 V DC ± 10 %
Maximální příkon Viz typový štítek produktu nebo dodatek k
návodu k obsluze pro typ 8741 / 8742 / 8746
na adrese country.burkert.com.
Fieldbus
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus
TCP
interface
LED diody
• 1 LED dioda (odpovídá NAMUR NE 107*)
• 1 komunikační LED dioda
• 2 LED diody Link/Act (zelené)
• 2 LED diody (žluté)
Elektrické
• 3-pinová svorkovnice, rastr 3,5 mm
přípojky
• 2 pouzdra RJ45
• büS servisní rozhraní

"

1/4

20

30

40

50

60

70

Příruba
80

90 100

120

140

Ztráta tlaku pro vzduch u
průtokového množství 55 Nl/
min

Obrázek 7: Diagram ztráty tlaku MFM; vztažen na vzduch
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1/4"
160
Q [Nl/min]

* D
 oporučení NAMUR (NE) 107: Samočinná kontrola a diagnostika
zařízení umístěných v poli.
Normotvorné pracovní sdružení pro měřící a regulační techniku
(NAMUR) je mezinárodní sdružení uživatelů automatizační techniky pro
procesní průmysl.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje

6.7

Elektrická data varianty Analog

Provozní napětí

• MFC: 24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % na dotaz);
zbytkové zvlnění < 2 %
• MFM: 24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % na dotaz)

Maximální příkon

Viz typový štítek produktu nebo
dodatek k návodu k obsluze pro
typ 8741 / 8742 / 8746 na adrese
country.burkert.com.

Požadovaná hodnota
analogového vstupu
• 0/4...20 mA

• Maximální vstupní impedance: 200 Ω
Rozlišení: 5 µA

• 0...5/10 V

• Maximální vstupní impedance: 20 kΩ
Rozlišení: 2,5 mV

Požadovaná hodnota
analogového vstupu
• 0/4...20 mA

• 0...5/10 V

• Maximální impedance smyčky: 600 Ω
při provozním napětí 24 V DC (200 Ω
při provozním napětí 15 V DC);
Rozlišení: 20 µA
• Maximální proud: 20 mA
Rozlišení: 10 mV

Digitální vstup

Jen u variant Analog s konektorem
D-sub-DE-9

• 0...0,2 V
• 1...4 V nebo
otevřený
• 5...28 V
Reléový výstup

• k aktivaci stupně 1
• k aktivaci stupně 2

LED
Elektrické přípojky

• k aktivaci stupně 3
Jen u variant Analog s konektorem
D-sub-DE-9
Kontakt (otevírací kontakt) zavřený bez
proudu, bezpotenciálový
1 LED dioda (dle NAMUR NE 107*)
• Konektor D-sub-DE-9 nebo 6-pinová
svorkovnice s rastrem 5,0 mm
• büS servisní rozhraní

* D
 oporučení NAMUR (NE) 107: Samočinná kontrola a diagnostika
zařízení umístěných v poli.
Normotvorné pracovní sdružení pro měřící a regulační techniku
(NAMUR) je mezinárodní sdružení uživatelů automatizační techniky pro
procesní průmysl.

česky
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6.8

Označení

6.8.2

Typový štítek Standard
1

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění vlivem tlaku, v důsledku úniku média!
Důležité specifické údaje o produktu jsou uvedené na typovém
štítku a kalibračním štítku.
▶ Produkt používejte pouze pro uvedené provozní médium.
▶ Nepřekračujte uvedený kalibrační tlak.

6.8.1

16
15
14
13
12
11

Kalibrační štítek
Mass Flow Controller
Medium 1
Medium 2
P1: 1,00 barg
P1: 1,00 barg
Mounting: horizontal upright

5

Id: 00******

QC passed: __ . __ . ____

3

8741 24V ... 11W [7,5W]
IP20 NEC Class 2 only
5,0 Nl/min Air
10,0 Nl/min Air
Profinet 10/100Mbit/s
GR:1 KL:A Ta=-10°C..+50°C
S/N 1000 W41ME PS=100barg EPDM

00******
10

1
2
3
4

2

9

8

4

5
6

7

1.
2.
3.
4.

Typ produktu
Napájecí napětí, stejnosměrný proud
Příkon dle UL 61010-1 [typický příkon 1)]
Výstražný symbol: Dodržujte návod k obsluze dodávaný s
produktem.
5. Teplota prostředí
6. Materiál těsnění
7. Průtržný tlak

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Typ produktu
Kalibrační médium
Kalibrační tlak
Montážní poloha
Objednací číslo produktu
Datum kalibrace

9. Třída ventilu dle DVGW 2)
10. Objednací číslo produktu
Podmínky: Teplota prostředí 23 °C, jmenovitý průtok 100 %,
regulační režim 30 minut

1)

2)

Obrázek 8: Popis kalibračního štítku
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8. Výrobní kód
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DVGW = německé sdružení pro plyn a vodu

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Technické údaje
11. Sériové číslo
12. Kategorie produktu

ETH 2

13. Komunikační rozhraní (varianty Ethernet) nebo vstup a
výstup (varianty Analog)
14. Jmenovitý průtok (Qnenn), jednotka a provozní médium plyn 2

ETH 1

15. Jmenovitý průtok (Qnenn), jednotka a provozní médium plyn 1

Obrázek 12:Varianta Ethernet: Údaj portu Ethernet

16. Druh krytí

6.9

Obrázek 9: Popis typového štítku (příklad)

6.8.3

Dodatečné označení

Rue du Giessen
F-67220 Triembach
Made in France

Označení shody

Povolení/certifikát
Obrázek 10:Popis shody a povolení/certifikátu

Pro popis starších označení na produktu viz příslušný
doplňující návod na adrese country.burkert.com.

Komunikační rozhraní: Industrial
Ethernet

Další podporované funkce
Přenosová rychlost
Vrstva přenosu dat
IRT
MRP
Minimální doba cyklu
(AR) Application Relations

Specifikace PROFINET IO
Detekce topologie

DCP, VLAN Priority Tagging,
Shared Device
100 Mbit/s
Ethernet II, IEEE 802.3
nepodporováno
MRP client je podporován
1 milisekunda
Současné zpracování až
2 IO AR, 1 Supervisor AR a
1 Supervisor-DA AR
V2.3
LLDP, SNMP V1, MIB2,
Physical Device Record Object

Záložka 6: Údaje PROFINET
DC-B0-58-FF-FF-FF

Obrázek 11:Varianta Ethernet: Údaj adresy MAC (příklad)

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Instalace
Address Conflict
Detection (ACD)
DHCP
BOOTP
CIP Reset Service
Přenosová rychlost
Duplexní režim
Vrstva přenosu dat
DLR (kruhová
topologie)
Režimy MDI
Předdefinované standardní objekty

podporováno

7

INSTALACE

podporováno
podporováno
Typ 0 a 1 pro objekt Identity
10 a 100 Mbit/s
Half duplex, full duplex, autonegotiation
Ethernet II, IEEE 802.3
podporováno

7.1

Bezpečnostní pokyny

MDI, MDI-X, Auto-MDIX
• Identity (0 x 01)
• Message Router (0 x 02)
• Přiřazení kabelů (0 x 04)
• Connection Manager (0 x 06)
• DLR (0 x 47)
• QoS (0 x 48)
• TCP/IP Interface (0xF5)
• EtherNet Link (0xF6)
10 a 100 Mbit/s
Ethernet II, IEEE 802.3
1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23
Message Mode: Server

Záložka 8: Údaje Modbus TCP
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Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení/
produktu!
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji vypněte tlak
a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji je odpojte
od napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro elektrické přístroje.
Nebezpečí úrazu v důsledku úniku média.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro používaná provozní média.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci!

Záložka 7: Údaje EtherNet/IP

Přenosová rychlost
Vrstva přenosu dat
Funkční kódy Modbus
Typ provozu

NEBEZPEČÍ

česky

▶ Instalaci smí provádět pouze školený odborný personál pomocí
vhodného nástroje!
▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
▶ Po instalaci zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Instalace
Pracovní kroky k instalaci produktu:

7.4

1. Mechanická instalace. Viz kapitola 7.4.

Vibrace mají nežádoucí vliv na proporcionální ventil produktu MFC.
▶ Zabraňte silným vibracím.

2. Instalace fluidního systému. Viz kapitola 7.5.
3. Elektrická instalace. Viz kapitola 7.6.
4. V případě potřeby nastavte adresu Ethernet. Viz kapitola 7.7.

7.2

Další podklady

• Nápověda specifická pro produkt v softwaru Bürkert Communicator (viz příslušný návod k obsluze)
• Soubor s popisem přístroje a popisem objektu pro typ 8741
(stáhnete na adrese country.burkert.com)
• Doplňující návod ATEX-pro typ 8741 (stáhnete na adrese
country.burkert.com)
• Ovladač büS pro LabVIEW na dotaz.

7.3

Doporučení před instalací

→ Před instalací fluidního média produktu odstraňte veškeré
nečistoty ve vedení a komponentách zařízení, kterými bude
proudit fluidní médium.
UPOZORNĚNÍ!
Chybná funkce v důsledku znečištění.
▶ V případě kontaminovaného provozního média a pro bezproblémovou funkci MFC instalujte před produkt filtr (velikost
ok ≤ 25 µm) . Viz kapitola 6.5 Data fluidního média.

Mechanická instalace

→ Dodržujte montážní polohu, která je uvedena na kalibračním
štítku nebo v kalibračním protokolu.

7.5

Instalace fluidního systému
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení/
produktu!
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji vypněte tlak
a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí vlivem úniku!
Především při nízkých hmotnostních průtocích a vysokých
tlacích je nutné dbát na těsnost systému, předejdete tak
chybnému dávkování nebo úniku provozního média.
Pro bezpečné utěsnění
▶ Spojky trubek (např. šroubení se svěracím kroužkem) instalujte bez napětí.
▶ Pro absolutní těsnost použijte šroubení se svěracím
kroužkem.
▶ Používejte jen vedení s průměrem vhodným pro produkt a
hladkým povrchem.

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Instalace
Pro připojení k procesu je produkt vybaven procesní připojovací
deskou se závitem dle DIN ISO 228/1.
→ Pokud nejsou součástí dodávky produktu žádné spojky
trubek, zvolte spojky trubek dle přípojek produktu. Šroubení
se svěracím kroužkem je k dostání jako příslušenství, viz
Záložka 9.

→ Trubku odřízněte v pravém úhlu [1] a odstraňte otřepy [2].

1

2

Objednací číslo
Přípojka produktu
Průměr
se závitem dle
vedení
DIN ISO 228/1
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

6 mm
8 mm
1/4"
3/8"

Záložka 9:

Šroubení se
svěracím
Těsnění
kroužkem z
(1 kus)
ušlechtilé oceli
901 538
901 575
901 540
901 551
901 579
901 553

Šroubení se svěracím kroužkem z ušlechtilé oceli a těsnicí
kroužky

Obrázek 13:Vedení odřízněte a odstraňte otřepy

→ Odstraňte ochrannou krytku, která uzavírá připojovací otvor.
→ Postupně nasuňte na vedení převlečnou matici [A] a svěrací
kroužek.
Svěrací
kroužek
A

B

C

Postup je vysvětlen pro šroubení se svěracím kroužkem
dostupná u firmy Bürkert.
Postup:
Žádná vstupní sekce není potřeba.
Připojení k trubce je vysvětleno pro jednu stranu produktu. Stejný
postup platí pro druhou stranu produktu. Postup platí pro šroubení
se svěracím kroužkem, která jsou k dostání u firmy Bürkert.
22
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Obrázek 14:Nasuňte na vedení převlečnou matici a svěrací kroužek

→ Umístěte těsnicí kroužek [C] a připojovací závit [B]
našroubujte na produkt (utahovací moment 25...28 Nm, resp.
18,44...20,65 lbf ft).

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Instalace

C

B

Obrázek 15:Umístěte těsnicí kroužek a našroubujte připojovací závit

→ Zasuňte vedení a převlečnou matici [A] utáhněte rukou.

Obrázek 17:Utáhněte převlečnou matici

→ Připojení fluidního média na druhé straně produktu realizujte
stejným způsobem.

7.6

Elektrická instalace
NEBEZPEČÍ

A
Obrázek 16:Zasuňte vedení, utáhněte převlečnou matici

→ Převlečnou matici utáhněte stranovým klíčem, aby se
přípojka utěsnila (utahovací moment 25...28 Nm, resp.
18,44...20,65 lbf ft).

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji je odpojte
od napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro elektrické přístroje.
UPOZORNĚNÍ!
Předpoklad pro bezvadnou funkci produktu!
▶ Použijte napájení s dostatečným výkonem.
▶ U produktu MFC dbejte na maximální přípustné zbytkové
zvlnění provozního napětí (zbytkové zvlnění < 2 %).
▶ Pro připojení varianty Ethernet používejte jen stíněné průmyslové kabely Industrial Ethernet kategorie CAT-5e nebo vyšší.
▶ Pro připojení varianty Analog používejte jen stíněné kabely.

česky
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7.6.2

UPOZORNĚNÍ!
Verze s certifikátem UL je nutné připravit jedním z následujících způsobů:
▶ „Energeticky omezený obvod“ (LEC) dle UL / IEC 61010-1
▶ „Zdroj s omezeným výkonem“ (LPS) dle UL / IEC 60950
▶ SELV / PELV s přepěťovou ochranou s certifikátem UL,
dimenzováno dle UL / IEC 61010-1, tabulka 18 (např. blok
PM-0124-020-0)
▶ Síťový zdroj NEC třídy 2

7.6.1

2

Pin
1
2
3

Obsazení přípojek
FE (funkční uzemnění)
DGND
+24 V

3

24

Obě pouzdra RJ45 mají stejné obsazení přípojek.
RJ45

12345678

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Těleso

Obsazení přípojek
TX +
TX RX +
N. C:
N. C:
RX N. C:
N. C:
FE

Obrázek 19:Obsazení přípojek; pouzdra RJ45

Obrázek 18:Obsazení přípojek; 3-pinová svorkovnice

→
→
→
→

U varianty Ethernet se stínění kabelu připojuje přes
pouzdro kabelové zásuvky.

Připojte napájecí napětí a funkční
uzemnění (varianta Ethernet)

3-pinová svorkovnice

1

Připojte Industrial Ethernet
(jen varianta Ethernet)

Otevřete kryt produktu.
Vodič připojte dle obsazení přípojek v Obrázek 18.
Uzemněte produkt, viz kapitolu 7.6.5.
Vedení utáhněte utahovacím momentem 0,22...0,25 Nm,
resp. 0,16...0,18 lbf ft.

česky

→ Pokud se používá jiný protokol než EtherCAT, připojte do
jedné nebo obou zásuvek kabel Ethernet.
→ Pokud se používá protokol EtherCAT, vstupní kabel Ethernet
(od PLC) připojte do zásuvky označené ETH1, a výstupní
kabel Ethernet připojte do zásuvky označené ETH2.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
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7.6.3

Variantu Analog připojte konektorem
D-sub-DE-9

7.6.4

Pro správnou funkci produktu upevněte stínění kabelu.

U varianty Analog s konektorem D-sub-DE-9 se stínění
kabelu připojuje přes pouzdro konektoru.
9-pinový konektor
D-sub-DE-9

Pin
1
2
3

6
7
8
9

1
2
3
4
5

4
5
6
7
8
9
Těleso

→ Jeden vodič stínění kabelu propojte se šroubem M4
(viz Obrázek 22, kapitola 7.6.5), buď přímo nebo s
kabelovým okem.

Obsazení přípojek
Digitální vstup – referenční
potenciál GND kontakt 2
GND
+24 V DC:
Relé – kontakt (otevírací
kontakt) zavřený bez proudu
Relé – referenční kontakt
Vstup požadované hodnoty +
Vstup požadované hodnoty
GND
Výstup skutečné hodnoty +
Výstup skutečné hodnoty
GND
FE

Obrázek 20:Obsazení přípojek konektor D-sub-DE-9; varianta Analog

→ Kabelové pouzdro D-sub-DE-9 umístěte na konektor.
→ Utáhněte šrouby (utahovací moment 0,5...0,6 Nm, resp.
0,37...0,44 lbf ft).

Připojte variantu Analog s 6-pinovou
svorkovnicí

6-pinová svorkovnice
1

V+

Pin
1
2

2

V-

3

3

AI+

4

AI-

5

AO+

6

AO-

4
5
6

Obsazení přípojek
+24 V DC:
GND
Požadovaná hodnota analogového vstupu +
Požadovaná hodnota analogového vstupu GND
Skutečná hodnota analogového výstupu +
Skutečná hodnota analogového výstupu GND

Obrázek 21:Obsazení přípojek; 6-pinová svorkovnice; varianta analog

→ Vodič připojte dle obsazení přípojek v Obrázek 21.
→ Utáhněte šrouby (utahovací moment 0,5...0,6 Nm, resp.
0,37...0,44 lbf ft).
→ Uzemněte produkt, viz kapitolu 7.6.5.

→ Uzemněte produkt, viz kapitolu 7.6.5.

česky
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7.6.5

Připojte funkční uzemnění

Šroub M4

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru a nebezpečí vznícení v důsledku elektrostatického výboje!
Elektrostatický výboj produktu může generovat vznětlivé
plynné páry.
▶ Těleso spojte krátkým kabelem s velkým průměrem s funkčním uzemněním (FE), čímž předejdete elektrostatickému
výboji.
VAROVÁNÍ
Pokud není připojeno funkční uzemnění (FE), nejsou
dodržené podmínky zákona o elektromagnetické kompatibilitě (EMC).
▶ Těleso spojte krátkým kabelem s velkým průměrem s funkčním uzemněním (FE).
→ Uzemnění produktu:
- buď šroubem M4 (utahovací moment 1,8...2 Nm, resp.
1,33...1,47 lbf ft);
- nebo, u varianty Ethernet, přes připojovací svorku 1 na 3-pinové svorkovnici (utahovací moment 0,22...0,25 Nm, resp.
0,16...0,18 lbf ft).

26
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Připojovací svorka 1 (varianta Ethernet)
Obrázek 22:Možnosti připojení pro funkční uzemnění FE

7.7

Nastavení adresy Industrial
Ethernet (jen varianta Ethernet)

→ Nastavení adresy fieldbus:
- Použijte software Bürkert Communicator.
- Nebo použijte uživatelské rozhraní PLC, s nímž je produkt
spojen.
→ V případě změny adresy, a proto, aby se předešlo chybné
funkci produktu, přerušením a obnovou napájecího napětí
produkt znovu spusťte.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Uvedení do provozu

8

UVEDENÍ DO PROVOZU

9

PROVOZ

8.1

Bezpečnostní pokyny

9.1

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávném provozu!
Neodborná obsluha může vést ke zranění a škodám na produktu a jeho okolí.
▶ Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že se
obslužný personál seznámil s obsahem návodu k obsluze
a zcela jej pochopil.
▶ Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a předepsaný účel
použití.
▶ Zařízení/produkt smí uvést do provozu pouze dostatečně
vyškolený personál.
Pracovní kroky k uvedení do provozu:
1. Zaveďte tlak do vedení s provozním médiem.
2. Vedení při kalibračním tlaku vypláchněte provozním médiem a
kompletně odvzdušněte.
3. Zapněte napájení produktu elektrickým proudem.
4. Spusťte funkci AUTOTUNE.
To je nutné pouze v případě, že se provozní médium liší od
kalibračního média nebo pokud se změnily tlakové podmínky
(viz kapitolu 9.4 Optimalizace regulačních parametrů (MFC))

VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy!
Neodborná obsluha může vést ke zranění a škodám na produktu a jeho okolí.
▶ Obslužný personál musí znát obsah návodu k obsluze
a porozumět mu.
▶ Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a předepsaný účel
použití.
▶ Zařízení/produkt smí obsluhovat pouze dostatečně vyškolený personál.
▶ Jen řádně vyškolený personál smí měnit parametry s pomocí
softwaru Bürkert Communicator.

9.2

Změna adresy fieldbus (jen
varianta Ethernet)

→ Viz kapitola 7.7 Nastavení adresy Industrial Ethernet (jen
varianta Ethernet).

5. Normální provoz.

česky
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9.3

Normální režim řídicí provoz (MFC)

9.3.1

Varianta Ethernet

Po přivedení provozního napětí se produkt nachází v krátké inicializační fázi a poté přejde do stavu provozu Automatic.
→ Pro změnu režimu řidicí provoz, tzn. zdroje požadovaných
hodnot, viz kapitolu 9.8.
→ Pro změnu regulačních parametrů použijte software Bürkert
Communicator.

9.3.2

Varianta Analog

Po přivedení provozního napětí se produkt nachází v krátké inicializační fázi a poté přejde do stavu provozu Analogová požadovaná
hodnota.
Požadovaná hodnota w (Obrázek 5 kapitola 5.8) se předá prostřednictvím analogového vstupu požadovaných hodnot.
Skutečná hodnota průtoku se předá přes analogový výstup podle
rozsahů uvedených v Záložka 10.
Oblast analogového
vstupu
4...20 mA
0...20 mA
0...5 V
0...10 V

Minimální hodnota
rozsahu vstupu a
rozsahu výstupu
4 mA, w = 0 %
0 mA, w = 0 %

Maximální hodnota
rozsahu vstupu a
rozsahu výstupu
20 mA, w = 100 %
5 V, w = 100 %
10 V, w = 100 %

0 V, w = 0 %

Záložka 10: Analogový rozsah vstupu a analogový rozsah výstupu
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→ Pro změnu režimu řidicí provoz, tzn. zdroje požadovaných
hodnot, viz kapitolu 9.8.
→ Pro změnu regulačních parametrů použijte software Bürkert
Communicator.

9.4

Optimalizace regulačních parametrů
(MFC)

Produkt byl ve výrobě kalibrován za určitých tlakových podmínek
kalibračním médiem (viz kalibrační protokol). Pokud se změní provozní podmínky, musí se provést funkce Autotune. Funkce Autotune
optimalizuje produkt pro nové provozní podmínky.
Pokud Autotune běží:
• Nepřerušujte napájení MFC.
• Udržujte vstupní tlak konstantní.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí způsobené tekoucím plynem!
Pokud běží funkce Autotune, může být průtok plynu vyšší než
jmenovitý průtok.
▶ Před provedením funkce Autotune zajistěte, aby nemohlo
dojít k ohrožení vlivem nárůstu průtoku plynu.
→ Spusťte funkci Autotune:
- Přes fieldbus (varianta Ethernet),
- nebo přes digitální vstup (varianta Analog),
- nebo softwarem Bürkert Communicator.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Provoz

Funkce Autotune běží a LED dioda změní barvu: Viz kapitolu 11.1
Indikace stavu produktu.
Regulace průtoku MFC se zastaví.
Je-li funkce ukončena, produkt se vrátí do svého předchozího
provozního režimu.
Po úspěšně provedené funkci se optimalizované regulační
parametry převezmou na pevný disk produktu.

9.5

Digitální vstup (varianta Analog
s přístrojovým pouzdrem
D-sub-DE-9)

Digitální vstup má 3 spínací úrovně k dálkové aktivaci různých
funkcí. K dispozici jsou následující funkce (mimo jiné):
• (jen MFC) spuštění funkce Start Autotune (tovární nastavení),
• resetování počítadla aktivního plynu,

Odpovídající spínací úroveň
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Start Autotune Pokud akti(tovární
vováno, funkce Neobsazeno Neobsazeno
nastavení)
se aktivuje
Pokud aktiReset totalizer vováno, funkce Neobsazeno Neobsazeno
se aktivuje
Pokud aktiPokud aktiPokud aktivováno, přepne vováno,
vováno,
Výběr plynu
se na plyn
přepne se na přepne se na
číslo 2
plyn číslo 1
plyn číslo 3
Pokud aktiPokud aktiPokud aktivováno, je
vováno,
Ovládání
vováno,
produkt v
aktivuje se
pohonu
aktivuje se
normálním
otevření
zavření pohonu řídicím
pohonu
provozu
Funkce

• výběr aktivního plynu ze 3 různých plynů,

Záložka 11: Spínací úroveň podle funkce

• (jen MFC) dálková aktivace servopohonu nebo aktivace řízení
produktem.

→ Pro aktivaci funkce spojte digitální vstup s potenciály uvedenými v Záložka 12.

V závislosti na funkci použijte spínací úroveň uvedenou v
Záložka 11.

Úroveň

→ Pro výběr funkce aktivované na dálku přes digitální vstup použijte software Bürkert Communicator. Digitálnímu vstupu lze
přiřadit jen jednu z dostupných funkcí.

Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3

Potenciál, který se musí přivést na digitální vstup
pro aktivaci funkce
Zkrat ke GND (konektor 2)
1...4 V DC (alternativa: nepřipojeno)
5...28 V DC

Záložka 12: Hodnoty napětí přiřazené spínacím stupňům

česky
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9.6

Reléový výstup (varianta Analog
s přístrojovým pouzdrem
D-sub-DE-9)

Sepnutí relé může ukázat následující, buď:
• (jen MFC) Nedosažitelná požadovaná hodnota (tovární
nastavení).
• (jen MFC) Produkt provádí funkci Autotune.
• (jen MFC) Změněn zdroj požadované hodnoty .
• Aktivováno varovné hlášení (např. přepětí).
• Aktivováno chybové hlášení (např. závada na senzoru).
→ Změnit nastavení přes software Bürkert Communicator.

9.7

Vypnutí nulového bodu (MFC)

Pro zajištění funkce těsného uzavření ventilu je integrováno vypnutí
nulového bodu. Aktivuje se, pokud se současně vyskytnou následující podmínky
1. Požadovaná hodnota < 2 % jmenovitého průtoku Qnenn (s
rozsahem měření 1:50)
2. Skutečná hodnota < 2 % jmenovitého průtoku Qnenn (při
rozsahu měření 1:50)
Při aktivním vypnutí nulového bodu se signál PWM
nastaví na 0 %, takže je ventil úplně uzavřený.
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9.8

Uvedení zdroje požadovaných
hodnot (MFC)

Požadovaná procesní hodnota může být nastavena z různých
zdrojů. Je možné zvolit, který zdroj je právě aktivní. Zdroj požadované hodnoty je možné během provozu změnit. Přenastavení
zdroje se provádí parametrem zdroj požadované hodnoty:
• Přes software Bürkert Communicator,
• nebo, u varianty Ethernet, změnou EDS objektu produktu.
Nastavení zdroj požadované hodnoty zůstává při
novém spuštění zachováno, kromě situace, kdy produkt
provádí funkci systémové analýzy.
Pro Set-point value source jsou možná následující nastavení:
• Automatic: (Jen varianta Ethernet) Požadovaná hodnota se
zadává přes fieldbus. Pokud produktu předávají požadovanou
hodnotu různí účastníci fieldbus současně, pro regulaci se
použije vždy jen nejnovější hodnota.
• Analogová požadovaná hodnota: (Jen varianta Analog) Požadovaná hodnota se zadává přes analogový vstup.
• Manualní požadovaná hodnota: Pro manuální zadání požadované hodnoty za účelem testu nebo pro zajištění, že požadovanou hodnotu nepřepíše jiný účastník fieldbus.
• Uložená požadovaná hodnota: K zadání fixní požadované
hodnoty. Fixní požadovaná hodnota zůstává zachována i při
novém spuštění produktu.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Provoz
• Open-loop control mode: Pro přímé zadání střídy na proporcionální ventil. Při aktivaci této funkce se použije právě aktuální
střída. Při novém spuštění produktu se střída nastaví na nulu.
• Systémová analýza: Produkt pracuje za normálních podmínek
v provozním režimu Automaticky, ale podle předdefinované
chronologické sekvence s požadovanými hodnotami. Použijte
výsledný diagram ve spojení s grafickým zobrazením procesních
hodnot, aby bylo možné analyzovat systém softwarem Bürkert
Communicator.

Ventil lze úplně otevřít jen následovně:

9.9

Přes tuto funkci lze zadat požadovanou hodnotu MFC také při
přerušení komunikace k externímu vysílači požadovaných hodnot
(např. PLC). Pokud je tato funkce aktivní, bude požadovaná
hodnota konstantně udržována.

Kalibrace definovaná uživatelem

Ve stavu při expedici je produkt kalibrován výrobcem.
S pomocí softwaru Bürkert Communicator je možné realizovat
kalibraci s až 32 kalibračními body.
Postup provedení kalibrace definované uživatelem je
popsán v nápovědě specifické pro produkt v softwaru
Bürkert Communicator (viz příslušný návod k obsluze).

9.10

Funkce vyplachovací režim (MFC,
jen varianta Ethernet)

UPOZORNĚNÍ!

→ odeslat acyklický příkaz produktu,
→ nebo odeslat cyklický příkaz s dvojitým jmenovitým
průtokem.

9.11

Požadované hodnoty bez
komunikace (MFC, jen varianta
Ethernet)

Při použití této funkce může médium dál proudit, i když je
komunikace přerušena.
▶ Zajistěte, aby byl proces při použití této funkce
bezpečný.
→ Postup pro použití této funkce naleznete v nápovědě
specifické pro produkt v softwaru Bürkert Communicator typu 8920 (viz příslušný návod k obsluze) nebo
v dokumentaci EDS souboru (stáhnete na adrese
country.burkert.com).

Je-li integrovaný ventil úplně otevřený, stoupá vnitřní teplota v
produktu. Pokud stoupne vnitřní teplota produktu, může dojít k
poškození produktu.
• Nenechávejte ventil úplně otevřený déle, než 10 minut.

česky
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PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Produkt je bezúdržbový, pokud se nepoužívají silně znečištěná
provozní média a pokud se provozuje v souladu s informacemi v
tomto návodu k obsluze.

10.1

Preventivní údržba při provozu
se silně znečištěnými provozními
médii
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení/
produktu!
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji vypněte tlak
a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji je odpojte
od napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro elektrické přístroje.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění při nesprávné preventivní údržbě!
▶ Preventivní údržbu smí provádět jen vyškolený odborný personál pomocí vhodného nástroje!
▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
▶ Po preventivní údržbě zajistěte opětovné kontrolované
spuštění.
32
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění vlivem chybné funkce a nebezpečí výpadku
přístroje při otevření tělesa!
Uvnitř produktu se nacházejí citlivé díly pro kondicionování
proudění a měření průtoku.
▶ Neotevírejte těleso produktu.
▶ Na produktu se smí provádět pouze čištění a preventivní
údržba popsané v tomto návodu.
▶ Rozsáhlejší zásahy a kalibraci smí provádět jen výrobce.
Pokud se používá silně znečištěné provozní médium:
→ Pravidelně kontrolujte znečištění nerezového sítka [5] (viz
Obrázek 23).
→ Nerezové sítko v případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte, jak
je následně popsáno.
Náhradní díly viz kapitola 12.3 Náhradní díly.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
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10.1.1
1

2
3
4

Čištění nerezového sítka
Položka
1
2
3
4

Popis
Šrouby
Vstupní přírubová deska
O-kroužek
Nerezové sítko

→ Díly zabudujte ve správném pořadí (viz Obrázek 23).
Jemná strana nerezového sítka [4] musí směřovat k
vstupní přírubové desce [2].
Před přišroubováním vstupní přírubové desky dbejte na to,
aby nerezové sítko a o-kroužek dosedaly na plocho a nebyly
vzpříčené.
→ Vstupní přírubovou desku [2] zase přišroubujte.

10.2

Čištění a nová kalibrace ve výrobě

Pokud došlo ke znečištění nebo poškození senzoru vlivem provozu,
je možné, že signál pro hmotnostní průtok už neodpovídá skutečnému hmotnostnímu průtoku.
V takové případě musí výrobce provést výměnu senzoru a novou
kalibraci.
Obrázek 23:Čištění nerezového sítka

→ Produkt umístěte svisle, vstup média je nahoře.
→ Demontujte vstupní přírubovou desku [2] povolením obou
šroubů [1] (viz Obrázek 23).
→ S pomocí pinzety odstraňte o-kroužek [3] a nerezové sítko [4].
→ Vyčistěte nerezové sítko [4].
Nečistěte vodou z řádu!
K čištění použijte aceton, isopropanol nebo stlačený
vzduch.
→ Nerezové sítko po čištění vysušte.

česky
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10.3

Výměna konfigurační paměti

→ Pro vyjmutí konfigurační paměti z produktu ji mírným tlakem
zatlačte pomocí pinzety až k dorazu do produktu, čímž dojde
k jejímu uvolnění. Konfigurační paměť se vysune.
→ Věnujte pozornost zavedení konfigurační paměti: viz
Obrázek 24.

Obrázek 24:Zavedení konfigurační paměti

→ Pro zasunutí konfigurační paměti do produktu ji zasuňte až
k dorazu (ozve se zacvaknutí). Pokud se konfigurační paměť
zase vysune, zacvaknutí se nezdařilo.
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Stav produktu/odstraňování chyb

11

STAV PRODUKTU/ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

11.1

Indikace stavu produktu

Pro indikaci stavu produktu je na produktu jedna LED dioda, jejíž barva a stav se mění podle NAMUR NE 107.
Pokud existuje více stavů produktu současně, zobrazí se stav produktu s nejvyšší prioritou.
Zobrazení dle
NE 107
Žádná barva

Popis

Opatření

Produkt není napájen napětím.

Zapněte napájení produktu elektrickým proudem.

Blikání (platí
pro všechny
barvy)
Zelená

Produkt byl vybrán softwarem Bürkert Communicator.

Produkt se po 10 sekundách automaticky vrátí do předchozího
stavu.

Produkt je napájen napětím.

Produkt se nachází ve stavu provozu Automaticky nebo Uložená
požadovaná hodnota (viz kapitolu 9.8.)

Červená

Vadný senzor.
Vadná paměť.

Nezbytná preventivní údržba – kontaktujte výrobce.

Vadný produkt.
Chybný Autotune. Přerušení Autotune.

Znovu proveďte Autotune.

Napájecí napětí mimo hranici chyb, nelze vyloučit zničení
produktu.
(jen varianta Ethernet) Žádné řádné spojení s PLC

Provozujte produkt v rozsahu specifikace.
Zkontrolujte kabeláž.

Autotune běží

Pokud používáte protokol EtherCAT, zajistěte, aby byl vstupní
kabel Ethernet (příjem od PLC) propojen s přípojkou ETH1 a
výstupní kabel s přípojkou ETH2.
-

Kalibrace běží

-

Zkontrolujte stav PLC.

Oranžová

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Stav produktu/odstraňování chyb
Zobrazení dle
NE 107
Oranžová

Žlutá

Popis

Opatření

Regulační okruh deaktivován, přímé zadání požadované polohy
ventilu.
(Jen varianta Ethernet) PROFINET: PLC v typu provozu Stop

-

Manuální požadovaná hodnota nebo ovládání otevřenou
smyčkoul jako zdroj požadovaných hodnot.
Funkce Systemové analýzy aktivní

-

Teplota média, teplota produktu nebo napájecí napětí mimo specifikaci, nelze vyloučit zničení senzoru nebo produktu.
Požadovaná poloha proporcionálního ventilu dosáhla (téměř) 100
%. Není možné dosáhnout požadovanou hodnotu.

Provozujte produkt v rozsahu specifikace.

-

Zvyšte provozní tlak (přitom věnujte pozornost na maximálně
přípustný vstupní tlak).
Zkontrolujte odpory potrubí a případně je snižte.
Zkontrolujte dimenzování zařízení.

(Jen varianta Ethernet) Právě se mění protokol Ethernet.
Modrá

Chyba paměti.
Detekována chyba v kalibrační křivce.

Záložka 13: Barva LED diody v závislosti na stavu produktu a opatření
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Zkontrolujte filtry instalované ve vedení a v případě potřeby je
vyčistěte.
Počkejte na ukončení výměny protokolu. To může trvat až
1 minutu.
Nutná preventivní údržba přístroje – obraťte se na výrobce.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Stav produktu/odstraňování chyb

11.2

Odstraňování závad

Problém
Namur LED dioda
pravidelně zhasíná

Možná příčina
Napájení se pravidelně přerušuje – produkt vždy provede
restart.
Pokles napětí v připojovacím kabelu je příliš velký.

Náhradní produkt
nepřebírá hodnoty
konfigurační paměti z
vadného produktu

Identifikační číslo náhradního produktu a vadného produktu
se liší.
Vadná konfigurační paměť – produkt nemohl zapsat žádné
hodnoty na konfigurační paměť.

Náhradní produkt
nepřebírá všechny
hodnoty konfigurační
paměti z vadného
produktu
Žádný hmotnostní
průtok k dispozici

Popis náhradního produktu a vadného produktu se liší.

Nestabilní měřená
hodnota

Požadovaná hodnota je pod hranicí pro vypnutí nulového
bodu.
Produkt se nachází v normálním řídicím provozu. Viz
kapitola 9.3.
Vedení je příliš velké nebo ještě není zcela odvzdušněné.
Funkční uzemnění (FE) není řádně připojené.
Regulátor musí vyrovnávat nepravidelnosti, způsobené např.
čerpadly, v přívodu tlaku.
Zbytkové zvlnění napájecího napětí je příliš vysoké.

Opatření
Použijte napájení s dostatečným výkonem.
Zvyšte průřez kabelu.
Omezte délku kabelu.
Hodnoty lze přenášet jen mezi produkty se stejným identifikačním číslem.
Vyměňte konfigurační paměť (viz příslušenství) a znovu
zkuste přenést parametry vadného produktu do paměti (viz
kapitola 10.3).
Náhradní produkt může převzít jen dostupné hodnoty
vadného produktu. Nové hodnoty náhradního produktu musí
být parametrizovány pomocí softwaru Bürkert Communicator.

Zvyšujte požadovanou hodnotu, až bude vyšší než 2 % jmenovitého průtoku.
Zkontrolujte, zda produkt provádí některou z funkcí s popisem
v kapitole 9.8.
Odvzdušněte vedení.
Změňte průměr vedení.
Připojte funkční uzemnění s co nejkratším kabelem průřez
minimálně 2,5 mm².
Instalujte před produkt vhodný regulátor tlaku.
Pro tlumení kolísání tlaku instalujte vyrovnávací tlakovou
nádrž.
Použijte vhodné napájecí napětí (viz technické údaje).

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Stav produktu/odstraňování chyb
Problém
Možná příčina
Požadovaná hodnota je Provozní tlak je vyšší než utěsněný tlak proporcionálního
0 %, provozní médium ventilu.
přesto teče.

Opatření
Snižte provozní tlak.

Požadovaná hodnota
je na 0 %, ventil uzavřený, žádný hmotnostní průtok, ale
naměřený hmotnostní
průtok není roven nule

Nesprávná montážní poloha produktu.

Produkt nainstalujte v montážní poloze, která je uvedena na
kalibračním štítku nebo v kalibračním protokolu, a pro přizpůsobení provozním podmínkám proveďte funkci Autotune.

Používá se jiné provozní médium, než bylo určeno při
kalibraci.

Použijte určené provozní médium, nebo pošlete produkt
výrobci, který provede novou kalibraci pro nové provozní
médium.

Filtr s oky je ucpaný.

Vyčistěte nebo vyměňte filtr s oky.

Příliš nízký vstupní tlak.

Zvyšte vstupní tlak na úroveň kalibračního tlaku.

Příliš vysoký zpětný tlak.

Zkontrolujte, zda je připojovací vedení fluidního média za
produktem znečištěné a v případě potřeby jej vyčistěte.

Není dosažena požadovaná hodnota

Záložka 14: Odstraňování závad
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Pro odstranění závady odešlete produkt zpět výrobci.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Příslušenství/náhradní díly

12

PŘÍSLUŠENSTVÍ/NÁHRADNÍ
DÍLY
POZOR

Objednací číslo
Přípojka produktu
Průměr
se závitem dle
vedení
DIN ISO 228/1

Nebezpečí zranění, věcné škody v důsledku nevhodných dílů!
Nesprávné příslušenství a nevhodné náhradní díly můžou způsobit
zranění a škody na produktu a jeho okolí.
▶ Používejte jen originální příslušenství a originální náhradní
díly společnosti Bürkert.

12.1

Objednací číslo
772 426
772 551
Na dotaz

Záložka 15: Elektrické příslušenství (další příslušenství viz datový list
produktů)

12.2

6 mm
8 mm
1/4"
3/8"

901 538
901 540
901 551
901 553

Těsnění
(1 kus)
901 575
901 579

Záložka 16: Šroubení se svěracím kroužkem z ušlechtilé oceli a těsnicí
kroužky

Elektrické příslušenství

Položka
Sada flash disk büS (včetně síťového
zdroje)
Sada flash disk büS (bez síťového zdroje)
Konfigurační paměť

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

Šroubení se
svěracím
kroužkem z
ušlechtilé oceli

Šroubení se svěracím kroužkem

Pro produkt jsou u společnosti Bürkert dostupné následující
šroubení se svěracím kroužkem.
Šroubení se svěracím kroužkem nebo šroubení se střižným
kroužkem jsou vhodná pro mnoho aplikací, lze však použít i alternativní šroubové spoje.

Pro každý šroubový spoj se musí objednat samostatný
těsnicí kroužek.

12.3

Náhradní díly

Položka

Objednací
číslo

Nerezové sítko, velikost ok 25 μm pro MFC s
rozsahem měření průtoku 0,01...80 Nl/min
Nerezové sítko, velikost ok 250 μm pro MFC s
rozsahem měření průtoku 80...160 Nl/min

676 329
689 851

Záložka 17: Náhradní díly
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Vyřazení z provozu

13

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

13.1

Bezpečnostní pokyny

Demontáž produktu

→ Snižte tlak provozního média v zařízení.
→ Produkt vypláchněte neutrálním médiem (např. dusíkem).
→ Snižte tlak vyplachovacího média v zařízení.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení/
produktu!
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji vypněte tlak
a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.
Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
▶ Před prováděním prací na zařízení nebo přístroji je odpojte
od napětí a zajistěte proti opětovnému zapojení.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro elektrické přístroje.
VAROVÁNÍ
Při neodborné demontáži hrozí nebezpečí poranění!
▶ Demontáž smí provádět jen vyškolený odborný personál
pomocí vhodného nástroje!
Nebezpečí zranění vlivem nebezpečných médií.
▶ Před povolením vedení nebo ventilů vypláchněte nebezpečná média, vedení uvolněte od tlaku a vyprázdněte.
▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy
pro používaná provozní média.
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→ Vypněte elektrické napětí.
→ Odstraňte elektrickou kabeláž.
→ Odpojte přípojky médií.
→ Odstraňte produkt.

Typ 8741 ETHERNET / Analog
Přeprava

14

PŘEPRAVA

UPOZORNĚNÍ!

15

USKLADNĚNÍ, LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ!

Poškození při přepravě!

Nesprávné uskladnění může způsobit škody na výrobku.

Nedostatečně chráněné produkty se můžou přepravou poškodit.

• Přípojky fluidního média zavřete ochrannými krytkami.

• Odstraňte kabely, přípojky, samostatné filtry a montážní materiál.

• Produkt skladujte suchý a bez prachu v uzavřeném sáčku s
tlakovým uzávěrem!

• Vyčistěte a odvzdušněte znečištěné produkty.
• Přípojky fluidního média zavřete ochrannými krytkami pro
ochranu před poškozením a pro zajištění jejich těsnosti.
• Zabalte produkt do 2 vhodných sáčků s rychlouzávěrem, aby
se zabránilo jeho znečištění při přepravě.
• Přepravujte produkt chráněný před vlhkem a nečistotami, v
balení odolném proti nárazu.
• Dodržujte povolené mezní hodnoty skladovací teploty.

• Skladovací teplota: –10 °C...+70 °C.
Škody na okolním prostředí způsobené díly, které jsou kontaminované médii.
• Produkt a balení zlikvidujte v souladu s ekologickými
zásadami!
• Dodržujte platné předpisy o likvidaci a ustanovení o životním
prostředí.

česky
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Typ 8741 ETHERNET / Analog
Zpětné zaslání produktu

16

ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ PRODUKTU
Dokud nebude předloženo platné prohlášení o kontaminaci, nebudou se na produktu provádět žádné práce
ani zkoušky.
Prohlášení o kontaminaci s identifikačním číslem 806 075
lze stáhnout z naší domovské stránky nebo vyžádat v
kanceláři odbytu Vaší pobočky Bürkert.
Servis a podpora
Servis /
country.burkert.com
Preventivní údržba / Uvedení do provozu
Prohlášení o kontaminaci
Pro zpětné zaslání použitého produktu je nezbytné číslo
pro zpětné zaslání.

Pro zpětné zaslání použitého produktu společnosti Bürkert postupujte následovně:
→ Vyplňte prohlášení o kontaminaci.
→ Prohlášení odešlete na adresu uvedenou na formuláři: Bürkert
Vám pak sdělí faxem nebo poštou číslo pro zpětné zaslání.
→ Produkt zabalte, jak je popsáno v kapitole 14.
→ Produkt zašlete s číslem pro zpětné zaslání a prohlášením o
kontaminaci společnosti Bürkert.
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 dresa:
A
Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
Londýnské nám. 886/4
639 00 Brno – Štýřice
Tel.: +420 543-25 25 05
E-Mail: obchod@burkert.cz

www.burkert.com

