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1

MANUAL DE OPERAÇÃO

O manual de operação descreve todo o ciclo de vida do produto.
Este manual deve ser conservado de modo que sempre esteja
acessível a todos os usuários e disponível a cada um dos novos
proprietários do dispositivo.
Informações importantes sobre segurança.
▶ Ler o manual de operação. Em caso de dúvidas sobre o
conteúdo do manual de operação, entrar em contato com a
Bürkert.
▶ Dê atenção especial aos capítulos 3 Instruções básicas de
segurança e 2 Uso adequado.

1.1

Definição do termo: produto

O termo “produto”, tal como usado no manual de operação,
refere-se a um ou mais dos seguintes dispositivos:
• Medidor de vazão mássica (MFM) tipo 8745 Ethernet
• Medidor de vazão mássica (MFM) tipo 8745 analógico
• Controlador de vazão mássica (MFC) tipo 8745 Ethernet
• Controlador de vazão mássica (MFC) tipo 8745 Analógico

1.2

Definição do termo: ethernet
industrial

O termo "Ethernet industrial" usado no manual de operação
faz referência aos dispositivos que se comunicam através dos
protocolos de barramento PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ou
Modbus TCP.

1.3

Sobre NAMUR e a recomendação
NAMUR NE 107

A Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regelungstechnik
(NAMUR) é uma associação internacional de usuários de tecnologia de automação para a indústria de processamento.
Recomendação NAMUR (NE) 107: automonitoramento e diagnóstico dos dispositivos de campo.

1.4

Símbolos usados
PERIGO

Avisa sobre um perigo imediato.
▶ Não respeitar a advertência resulta em morte ou ferimentos
graves.
ADVERTÊNCIA
Adverte sobre uma situação potencialmente perigosa.
▶ Não respeitar a advertência pode resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO
Adverte sobre um possível perigo.
▶ O desrespeito pode resultar em ferimentos leves ou médios.
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NOTA
Avisa sobre danos materiais.
▶ Desrespeitar a advertência pode danificar o produto ou a
planta.

Identifica informações adicionais importantes, dicas e
recomendações.
Faz referência a informações neste manual de operação
ou em outros documentos.
▶ Identifica uma instrução para evitar um perigo.
→ Identifica uma etapa de trabalho que deve ser executada.
Identifica um resultado.
Menu identifica um texto de uma interface do usuário.

8
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USO ADEQUADO

A utilização inadequada do produto pode resultar em riscos
para pessoas, instalações próximas e ao meio ambiente.
MFM tipo 8745 Ethernet ou MFM tipo 8745 analógico é usado
exclusivamente para a medição do caudal mássico de gases
limpos e secos.
MFC tipo 8745 Ethernet ou MFC tipo 8745 analógico é usado
exclusivamente para a medição e regulação do caudal mássico
de gases puros e secos.
▶ Respeitar os dados nos documentos contratuais, no manual
de operação, na placa de características e na placa de
calibração:
- Dados adicionais
- Condições operacionais
- Condições de uso
▶ Usar o produto apenas para os fluidos indicados na placa de
características e no protocolo de calibração.
▶ Usar o produto em ambiente interno.
▶ Usar o produto a uma altura máxima de 2000 m acima de N.
N.
▶ Usar o produto apenas com instrumentos externos recomendados pelo fabricante do produto.
▶ Usar o produto apenas com componentes recomendados
pelo fabricante do produto.
▶ Operar o produto com cuidado e assegurar uma manutenção regular e profissional.
▶ Operar o produto apenas se ele estiver em perfeito estado
operacional. Assegurar armazenamento, transporte, instalação e uso adequados.
▶ Utilizar o produto apenas em conformidade com o uso
previsto.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Instruções básicas de segurança
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INSTRUÇÕES BÁSICAS DE
SEGURANÇA

Estas indicações de segurança não levam em consideração
casos ou eventos imprevistos que podem surgir durante a
instalação, o uso e a manutenção do produto.
A entidade exploradora é responsável pelo respeito às normas
locais de segurança, inclusive a segurança dos colaboradores.

Risco de ferimentos decorrentes da pressão na instalação
ou no produto.
▶ Despressurizar a instalação ou produto antes de realizar
trabalhos neles. Esvaziar e ventilar as tubulações.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Desligar a alimentação de tensão antes de realizar trabalhos
na instalação ou produto. Certificar-se de que ninguém pode
ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
Risco de queimaduras e incêndio decorrente das superfícies
quentes do produto.
▶ Não tocar nas superfícies quentes com as mãos sem
proteção.
▶ Usar luvas de proteção para tocar no produto.
▶ Manter o produto afastado de todos os materiais ou fluidos
altamente inflamáveis.
Risco de ferimentos decorrente do escape do fluido.
▶ Respeitar todas as normas de prevenção de acidentes e
segurança relacionadas ao fluido de trabalho usado.

Situações genéricas de risco.
Seguir as seguintes instruções para evitar danos pessoais:
▶ Não operar o produto sem o seu filtro de malha.
▶ Operar o produto apenas na posição de montagem indicada
na placa de calibração.
▶ Certificar-se de que a pressão operacional do MFM não seja
maior do que a pressão máxima de calibração indicada na
placa de calibração.
▶ Certificar-se de que a pressão operacional máxima do MFC
não seja maior do que a pressão da vedação da válvula de
regulação.
▶ Usar o produto apenas para o fluido indicado como fluido de
trabalho no protocolo de calibração.
▶ Usar produtos para limpeza e descontaminação apenas
compatíveis com os materiais do dispositivo. Uma visão
geral correspondente poderá ser encontrada na nossa
página inicial (country.burkert.com).
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu representante local da Bürkert.
▶ Não realizar alterações no produto e não sujeitar o produto a
cargas mecânicas.
▶ Proteger a instalação e o produto contra acionamento não
intencional.
▶ Os trabalhos de manutenção e montagem só podem ser
executados por pessoal de manutenção treinado.
▶ Depois de alguma interrupção da alimentação de tensão ou
do fornecimento de fluido, certificar-se de que o processo
seja reiniciado de forma controlada.
▶ Respeitar as regras gerais do setor.
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NOTA
Componentes ou módulos sob risco de descargas elétricas.
O produto contém elementos eletrônicos sensíveis à descarga
eletrostática (ESD). O contato com pessoas ou objetos com
carga eletrostática representam risco para esses componentes.
Na pior das hipóteses, eles quebram imediatamente ou deixam
de funcionar depois da ligação.
• Cumprir todas as normas de cuidado descritas na
EN 61340-5-1 para evitar ou minimizar a possibilidade de
danos por descarga elétrica.

4

INFORMAÇÕES GERAIS

4.1

Contato

O nome do fabricante é indicado com uma inscrição incrustada
na tampa do corpo do produto.
Usar os seguintes endereços para entrar em contato com o
fabricante do produto:
Bürkert SAS
Rue du Giessen
F-67220 TRIEMBACH-AU VAL, França

• Não tocar nos componentes eletrônicos quando estiverem
sob tensão elétrica!

Os endereços de nossos distribuidores internacionais podem ser
encontrados na internet em: country.burkert.com.

4.2

Garantia

A garantia depende do uso adequado do produto mediante consideração das condições operacionais apresentadas no manual
de operação.

4.3

Informações na internet

Os manuais de operação e as fichas de dados do produto estão
disponíveis online em: country.burkert.com.

10
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DESCRIÇÃO

5.1

Variantes

5.1.1

MFM Ethernet
10

1. Conexões elétricas:
- 3 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto.
- 2 conexões RJ45
2. LEDs de status para a conexão à rede Ethernet

9

3. Opções de conexão de fluido:
- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1

8

- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1
- Conexão de flange
4. Parafuso M4 para a conexão da função terra
7

5. Bloco de base:
6. Direção do fluxo
7. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
8. LED de status para a comunicação de barramento de
campo

1

2

9. Interface büS para o software Bürkert Communicator
10. Slot para o cartão de memória

3

Figura 1: Variantes de um MFM Ethernet

4

5

6
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5.1.2

MFM Analógico
8

1. Opção de conexão elétrica
- Conexão D-Sub DE-9 (macho)

7

- 6 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto
2. Opções de conexão de fluido:
- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1
- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1
6

- Conexão de flange
3. Parafuso M4 para a conexão da função terra
4. Bloco de base:
5. Direção do fluxo
6. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
7. Interface büS para o software Bürkert Communicator

1

8. Slot para o cartão de memória
Figura 2: Variantes de um MFM Analógico

2

3

12
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5.1.3

MFC Ethernet com válvula proporcional

1. Conexões elétricas:
- 3 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto.

11

- 2 conexões RJ45

10

2. LEDs de status para a conexão à rede Ethernet
9

3. Opções de conexão de fluido:
- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1
- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1

8

- Conexão de flange
4. Parafuso M4 para a conexão da função terra
5. Bloco de base:
6. Direção do fluxo

1

7. Válvula proporcional

2

8. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
9. LED de status para a comunicação de barramento de
campo

3
4

5

6

7

10. Interface büS para o software Bürkert Communicator
11. Slot para o cartão de memória
Figura 3: Variantes de um MFC Ethernet com válvula proporcional
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5.1.4

MFC Analógico com válvula
proporcional

9

1. Opção de conexão elétrica
- Conexão D-Sub DE-9 (macho)
- 6 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto
2. Opções de conexão de fluido:

8

- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1
- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1
- Conexão de flange
3. Parafuso M4 para a conexão da função terra
4. Bloco de base:

7

5. Direção do fluxo
6. Válvula proporcional
7. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
6

1

8. Interface büS para o software Bürkert Communicator
9. Slot para o cartão de memória
Figura 4: Variantes de um MFC Analógico com válvula proporcional

2

3

14

4
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5.1.5

MFC Ethernet com válvula motorizada

- 3 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto.

11
12

1. Conexões elétricas:

10

- 2 conexões RJ45
2. LEDs de status para a conexão à rede Ethernet
3. LED de status da válvula motorizada

1

4. Válvula motorizada

2

5. Opções de conexão de fluido:
- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1

3

9
7

8

- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1
- Conexão de flange
6. Bloco de base:
7. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
8. Parafuso M4 para a conexão da função terra
9. Direção do fluxo

4

5

10. LED de status para a comunicação de barramento de
campo
11. Interface büS para o software Bürkert Communicator
6

12. Slot para o cartão de memória
Figura 5: Variantes de um MFC Ethernet com válvula motorizada
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5.1.6

MFC Analógico com válvula
motorizada

4. Opções de conexão de fluido:
- Conexões de rosca interna G conforme DIN ISO 228/1
- Conexões de rosca interna NPT conforme ASME/
ANSI B 1.20.1
- Conexão de flange

9

10

5. Bloco de base:
6. Exibição de status do produto – A exibição funciona conforme NAMUR NE 107.
7. Parafuso M4 para a conexão da função terra

1

2
6

8
7

8. Direção do fluxo
9. Interface büS para o software Bürkert Communicator
10. Slot para o cartão de memória
Figura 6: Variantes do modelo MFC Analógico com válvula motorizada

5.2

3
4

5

1. Opção de conexão elétrica
- Conexão D-Sub DE-9 (macho)
- 6 terminais de conexão removíveis fornecidos com o produto
2. LED de status da válvula motorizada
3. Válvula motorizada

16
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Exibição de status do produto

A exibição de status do produto muda sua cor e seu estado de
acordo com a recomendação NAMUR NE 107. A cor da exibição de status do produto fornece as seguintes informações:
• Se o diagnóstico do produto está ativo ou não. O diagnóstico
está ativo no produto e não pode ser desativado.
• Se o diagnóstico do produto está ativo, a exibição de status
de produto mostra se os eventos de diagnóstico foram
gerados. Se houver vários eventos de diagnóstico, a exibição
de status do produto exibirá o evento de diagnóstico com a
prioridade mais alta. Veja Tabela 1.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Descrição
Quando a exibição de status está piscando, o produto estará selecionado em uma interface de usuário como o software Bürkert
Communicator.
Tabela 1: Exibição de status do produto conforme NAMUR NE 107, edição de 12/06/2006 para o diagnóstico ativo
Cor de acordo
com NE 107
Vermelho

Laranja

Código de
cor (para um
CLP)
5

4

Evento de diagnóstico Significado
de acordo com NE 107
Interrupção, erro ou
falha

Controle de
funcionamento

MFM: os valores de medição são inválidos no caso de mau funcionamento do produto ou
seus periféricos.
MFC: os valores de medição são inválidos e o produto já não pode mais realizar sua
tarefa de controle no caso de mau funcionamento do produto ou seus periféricos.
Realização de trabalhos no produto.

• MFM: o sinal de saída é temporariamente inválido.
• MFC: o produto não pode regular temporariamente.

Amarelo

Azul

3

Fora da especificação

As condições operacionais ou as condições do processo para o produto estão fora do
especificado.

2

Os diagnósticos internos do produto indicam problemas no produto ou nas características
do processo.
Manutenção necessária → Executar os trabalhos de manutenção necessários.
MFM: o produto continua com a medição.
MFC: o produto retoma o controle, mas uma função está temporariamente limitada.

Verde

1

-

O diagnóstico está ativo e nenhum evento de diagnóstico foi gerado.
A variante do produto MFC funciona no modo de operação normal ou no modo de operação de Stored set-point value. Veja o capítulo 10.7 Modo de operação normal (MFC) e
10.9 Especificação da fonte do setpoint (MFC).

→ Veja o capítulo 12.1 para solucionar o problema indicado na exibição de status.

português
BR
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Descrição

5.3

LED de status da válvula
motorizada

A cor e o status do LED de status da válvula motorizada fornecem as seguintes informações:
• Se a válvula motorizada tem um problema.
• Se a válvula motorizada está completamente aberta ou
fechada.

5.4

LEDs específicos de status para
uma a variante Ethernet

5.4.1

LEDs de status para a conexão à rede
Ethernet

Cada porta RJ45 de uma variante Ethernet possui 2 LEDs que
indicam o status da conexão de rede.
LED Link/Act (verde)

Tabela 2: O status da válvula motorizada em relação a cor do LED de
status
Cor do LED
-

LED de status
LED desligado

branco

LED aceso

amarelo

LED aceso
LED piscando. A
cor muda com a
cor que indica a
posição da válvula
motorizada.

verde

LED aceso

vermelho

LED piscando. A
cor muda com a
cor que indica a
posição da válvula
motorizada.
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Status da válvula motorizada
A válvula motorizada não está
recebendo a tensão
A válvula motorizada está funcionando normalmente
A válvula motorizada está completamente aberta
As condições ambientais ou do
processo estão fora das especificações para a válvula motorizada.
As condições ambientais ou do
processo estão fora das especificações para a válvula motorizada.
Válvula motorizada fechada
Erro

português
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LED Link (amarelo)

Figura 7: Posição dos LEDs de conexão para a rede Ethernet
Tabela 3: Descrição do LED Link/Act
LED Link/Act
Significado
LIGADO,
A conexão com a camada superior do protocolo
piscando
está sendo estabelecida. Transmissão de dados em
rapidamente
andamento.
LIGADO,
Sem conexão com a camada de protocolo.
piscando
Ocorre aproximadamente 20 segundos após a
lentamente
reinicialização do produto.
Sem cor

Não há conexão com a rede.

Tabela 4: Descrição do LED Link
LED Link
Significado
LIGADO
Conexão com a rede estabelecida.
Sem cor

Não há conexão com a rede.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Descrição

5.4.2

LED de status para a comunicação
de barramento de campo (variante de
produto Ethernet)

Uma variante Ethernet possui um LED para exibição do status
de comunicação entre o produto e o CLP (computador lógico
programável).
Tabela 5: Descrição do LED de comunicação
LED de
Descrição
Significado
comunicação
Verde
RUN
Os dados cíclicos são trocados entre
o produto e o mestre de barramento
de campo
Vermelho
ERRO
Nenhum dado cíclico trocado entre
o produto e o mestre de barramento
de campo

Quando o produto está eletricamente energizado, há duas
possibilidades:
• O produto assume os dados quando dados específicos para
o produto estão salvos no cartão de memória inserido. O
cartão de memória contém dados específicos do produto no
momento da entrega do produto. Para obter uma lista dos
dados salvos, veja a ajuda para o arquivo de inicialização que
pode ser baixado em country.burkert.com.
• Se o cartão de memória estiver inserido, o produto carregará
os seus arquivos no cartão de memória. Os cartões de
memória novos estão vazios.
Os dados no cartão de memória podem ser transferidos para
um outro produto com mesmo número de item. É possível, por
exemplo, transferir os dados de um produto defeituoso para um
produto novo.

5.6
5.5

Cartão de memória

NOTA
Caso o cartão de memória esteja com defeito ou tenha sido
perdido, um cartão novo poderá ser adquirido no distribuidor
Bürkert.

Interface büS

A interface büS serve para a manutenção breve do produto com
o software Bürkert Communicator.
→ Para conectar o produto com o software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4.

O produto é fornecido com um cartão de memória que é inserido
no produto.

português
BR
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos

5.7

Válvula de regulação de um MFC

O MFC possui um válvula de regulação dos seguintes tipos:
• Válvula proporcional de ação direta, fechada sem corrente.
• Válvula acionada por motor conhecida como válvula motorizada. Quando ela não está sob tensão, a válvula motorizada
para em sua última posição.
A válvula de regulação assume a função de fechamento hermético quando as seguintes condições estão presentes:
• O produto é usado dentro da faixa de pressão indicada.
• O produto possui uma vedação de sede de válvula de material
macio como FKM ou EPDM.
NOTA

6

DADOS TÉCNICOS

6.1

Conformidade

O produto está em conformidade com as diretivas CE de acordo
com a declaração de conformidade CE (quando aplicáveis).

6.2

Normas

As normas empregadas que comprovam a conformidade com as
diretivas CE podem ser consultadas no certificado de exame CE
e/ou na declaração de conformidade CE (quando aplicáveis).

6.3

Condições operacionais
ADVERTÊNCIA

Se a vedação da sede da válvula for de material rígido, como
PCTFE, a válvula de regulagem poderá não ser totalmente
estanque.
Os produtos com um diâmetro nominal de válvula de 0,05 mm
ou 0,1 mm têm uma vedação de sede de válvula em material
duro.

Risco de ferimentos por mau funcionamento decorrente de
uso em ambiente externo.
▶ Não usar o produto em ambiente externo.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por pressão e vazamento de fluido.
Os dados importantes e específicos do produto são indicados
nas placas de características e de calibração.
▶ Usar o produto apenas para o fluido operacional
especificado.
▶ Não ultrapassar a pressão de calibração indicada.

20

português
BR

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos

6.3.1

MFM Analógico

Tabela 6: Condições operacionais de um MFM Analógico

Temperatura ambiente -10°C...+50°C
Temperatura do fluido • -10°C...+70°C
• –10 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP201)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
1) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 22 bar

6.3.2

MFM Ethernet

Tabela 7: Condições operacionais de um MFM Ethernet

Temperatura ambiente -10°C...+50°C
A temperatura máxima depende da distância entre dois produtos. Entrar em
contato com a Bürkert se a distância entre
os dois produtos for menor que 30 mm.

Temperatura do fluido • -10°C...+70°C
• –10 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP202)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
2) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 22 bar

português
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos

6.3.3

MFC Analógico com válvula
proporcional

Tabela 8: Condições operacionais de um MFC Analógico com válvula
proporcional

Temperatura ambiente • -10°C...+50°C

6.3.4

MFC Ethernet com válvula
proporcional

Tabela 9: Condições operacionais de um MFC Ethernet com válvula
proporcional

Temperatura ambiente • -10°C...+50°C

• Variante do produto com certificação
UL: –10 °C...+40 °C
Temperatura do fluido • -10°C...+70°C
• –10 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP203)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
3) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 10 bar
Depende da largura nominal da válvula
proporcional

• Variante do produto com certificação
UL: –10 °C...+40 °C
A temperatura máxima depende da distância entre dois produtos. Entrar em
contato com a Bürkert se a distância entre
os dois produtos for menor que 30 mm.

Temperatura do fluido • -10°C...+70°C
• –10 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP204)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
4) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 10 bar
Depende da largura nominal da válvula
proporcional
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6.3.5

MFC Analógico com válvula
motorizada

Tabela 10: Condições operacionais de um MFC Analógico com válvula
motorizada

Temperatura ambiente • -10°C...+50°C

6.3.6

MFC Ethernet com válvula motorizada

Tabela 11: Condições operacionais de um MFC Ethernet com válvula
motorizada

Temperatura ambiente • -10°C...+50°C
• Variante do produto com certificação
UL: –10 °C...+40 °C

• Variante do produto com certificação
UL: –10 °C...+40 °C
Temperatura do fluido • 0°C...+70°C
• 0 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP205)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
5) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 22 bar
Depende da largura nominal da válvula
motorizada

A temperatura máxima depende da distância entre dois produtos. Entrar em
contato com a Bürkert se a distância entre
os dois produtos for menor que 30 mm.

Temperatura do fluido • 0°C...+70°C
• 0 °C...+60 °C para oxigênio
Umidade do ambiente <95%, não condensável
Grau de proteção
IP206)
conforme EN 60529
Sob as seguintes condições:
6) O grau de proteção é
definido pela Bürkert. O
grau de proteção IP não
é avaliado pela UL.

Pressão operacional

• Os cabos devem estar conectados.
• Os conectores fêmeas devem estar
inseridos e apertados.
Máximo 22 bar
Depende da largura nominal da válvula
motorizada
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
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6.4

Identificações

6.4.2

Placa de características
1

ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por pressão e vazamento de fluido.
Os dados importantes e específicos do produto são indicados
nas placas de características e de calibração.
▶ Usar o produto apenas para o fluido operacional
especificado.
▶ Não ultrapassar a pressão de calibração indicada.

6.4.1

00******

9

8

4

5
6

7

1
2
3
4

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

5

Id: 00******

1. Tipo do produto
2. Tensão de alimentação, corrente contínua
3. Consumo de acordo com UL 61010-1 [válvula Wenn der
Durchfluss proporcional: consumo habitual 1); válvula motorizada: consumo de energia 1) para fixação da posição da
válvula motorizada]

QC passed: __ . __ . ____

1)

Variante do produto
Fluido de calibração
Pressão de calibração
Posição de montagem
Número de item do produto
Data de calibração

Figura 8: Descrição da placa de calibração

24

3

874x 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

10

Placa de calibração

6

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

16
15
14
13
12
11

2
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Condições: temperatura ambiente de 23 °C, vazão nominal
100%, operação de regulagem de 30 minutos
4. Sinal de advertência: seguir o manual de operação fornecido com o produto.
5. Temperatura ambiente
6. Material de vedação
7. Pressão de ruptura
8. Código de fabricação
9. Classe da válvula de regulação conforme a DVGW (Sociedade Alemã para Gás e Água)

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos

6.4.4

10. Número de item do produto
11. Serial number
12. Categoria do produto

Marcas específicas para uma variante
Ethernet
DC-B0-58-FF-FF-FF

13. Variante do produto Ethernet: interface de comunicação
Variante do produto analógica: entrada e saída
14. Vazão nominal (Qnom), unidades e gás de operação 2

Figura 11: Marcas com o endereço MAC (exemplo)
ETH 2

15. Vazão nominal (Qnom), unidades e gás de operação 1
16. Grau de proteção IP

ETH 1

Figura 9: Descrição da placa de características (exemplo)

Para obter uma descrição das identificações mais
antigas no produto, veja as instruções complementares
correspondentes em country.burkert.com

6.4.3

Marca de conformidade, marca de
certificação

Rue du Giessen
F-67220 Triembach
Made in France

Marca de conformidade
Homologação
ADVERTÊNCIA –
Superfície quente

Figura 12: Marca com as portas Ethernet

6.5

Materiais do produto

Tabela 12: Materiais do produto de todas as variantes analógica

Parte do produto

Material
• Alumínio

Bloco de base:
Corpo
Vedação
Exibição de status do
produto
Peças em contato com o
fluido (sensor)

• Aço inoxidável 1.4305
Policarbonato (PC)
Veja a placa de características
PMMA
1.4404, Al2O3, PPS GF40, resina de
epóxi, silício, nitreto de silício

Figura 10: Identificação CE e certificação UL

português
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos
Tabela 13: Materiais do produto de todas as variantes Ethernet

Parte do produto
Bloco de base:
Corpo
Vedação
Exibição de status do
produto
Peças em contato com o
fluido (sensor)

Material
• Alumínio
• Aço inoxidável 1.4305
Policarbonato (PC) e alumínio
Veja a placa de características
PMMA
1.4404, Al2O3, PPS GF40, resina de
epóxi, silício, nitreto de silício

Tabela 14: Materiais específicos de um MFC com válvula proporcional

Peças em contato com
fluido

6.6

1.4310, 1.4305, Al2O3, PPS GF40,
PEEK

Dimensões, peso

→ Consultar a ficha de dados do produto correspondente.
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Dados de fluidos

6.7.1

Medidor de vazão mássica

Tabela 16: Dados de fluidos, MFM

Fluido de calibração
Fluido de trabalho ou ar
20…2500 IN/min
Faixa de valores de caudal
mássico
(relacionada a N2 (IN/min))
A faixa exata depende do tamanho do bloco básico e do gás
usado. Consultar a ficha de dados do tipo do produto.
Faixa de medição
1:50

1,4310, 1,4113, 1,4305

Tabela 15: Materiais específicos de um MFC com válvula motorizada

Peças em contato com
fluido

6.7

português
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Repetibilidade
Fluido operacional
Precisão de medição após
15 minutos de aquecimento
e com fluido de calibração
Tempo de reação

Faixa de medição maior
mediante solicitação.
± 0,1% do valor final
Veja a placa de características
± 1,5%7) do valor de medição
± 0,3%7) do valor final
< 500 ms

7) Se o fluido de trabalho divergir do fluido de calibração, a precisão
de medição real poderá divergir do valor indicado na ficha de dados.
Se o fluido de trabalho usado for gás natural, a precisão da medição
dependerá da composição do gás, que pode variar de acordo com a
origem e estação do ano.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos

6.7.2

Controlador de vazão mássica com
válvula proporcional

Tabela 17: Dados de fluidos, MFC com válvula proporcional

6.7.3

Controlador de vazão mássica com
válvula motorizada

Tabela 18: Dados de fluidos, MFC com válvula motorizada

Fluido de calibração
Fluido de trabalho ou ar
20...1500 IN/min
Faixa de valores de caudal
mássico
(relacionada a N2 (IN/min))
A faixa exata depende do tamanho do bloco básico e do gás
usado. Consultar a ficha de dados do tipo do produto.
Faixa de medição
1:50

Fluido de calibração
Fluido de trabalho ou ar
20…2500 IN/min
Faixa de valores de caudal
mássico
(relacionada a N2 (IN/min))
A faixa exata depende do tamanho do bloco básico e do gás
usado. Consultar a ficha de dados do tipo do produto.
Faixa de medição
1:50

Faixa de medição maior
mediante solicitação.
± 0,1% do valor final
Veja a placa de características
± 1,5%8) do valor de medição

Faixa de medição maior
mediante solicitação.
± 0,1% do valor final
Veja a placa de características
± 2%9) do valor de medição
± 0,5%9) do valor final

Repetibilidade
Fluido operacional
Precisão de medição após
15 minutos de aquecimento
e com fluido de calibração
Tempo de configuração

± 0,3%8) do valor final
< 500 ms

8) Se o fluido de trabalho divergir do fluido de calibração, a precisão
de medição real poderá divergir do valor indicado na ficha de dados.
Se o fluido de trabalho usado for gás natural, a precisão da medição
dependerá da composição do gás, que pode variar de acordo com a
origem e estação do ano.

Repetibilidade
Fluido operacional
Precisão de medição após
15 minutos de aquecimento
e com fluido de calibração
Tempo de configuração

<5s

9) Se o fluido de trabalho divergir do fluido de calibração, a precisão
de medição real poderá divergir do valor indicado na ficha de dados.
Se o fluido de trabalho usado for gás natural, a precisão da medição
dependerá da composição do gás, que pode variar de acordo com a
origem e estação do ano.
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6.7.4

Qualidade do fluido de trabalho

Usar o fluido de trabalho indicado na placa de características do
produto. O fluido de trabalho deve ser limpo e seco.

Perda de pressão (MFM)

Um medidor de vazão mássica tem uma perda de pressão que
depende dos seguintes parâmetros:

O gás ou a mistura de gás deve cumprir aos critérios de
qualidade em Tabela 19. Os critérios de qualidade são
definidos na norma ISO 8573-1, ar comprimido – parte 1:
impurezas e graus de pureza. O gás de trabalho deve
corresponder a critérios de qualidade para cumprir os
seguintes requisitos:

• Velocidade de vazão

• Acuracidade de medição necessária do produto

→ Definir o valor de perda de pressão conforme o tipo do fluido
de trabalho: ar ou outro gás.

• Cumprimento dos requisitos de segurança
• Cumprimento da acuracidade de regulação de um
MFC
Para obter mais informações sobre os critérios de qualidade, veja ISO 8573-1.
Tabela 19: Critérios de qualidade de um fluido

Critérios
Tamanho máximo da partícula
Densidade máxima das partículas:
Ponto de orvalho máximo sob
pressão
Concentração máxima de óleo
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6.8

Valor

Classe de
qualidade
2
2
4

1 μm
1 mg/m³
3 °C

1

0,01 mg/m³
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• Tamanho das conexões de fluido do produto
• Tipo das conexões de fluido do produto
• Tamanho do bloco básico do produto
• Tipo do gás de trabalho

6.8.1

O gás de trabalho é ar

Se o gás de trabalho usado for ar, a perda de pressão pode ser
lida diretamente nos diagramas em Figura 13 ou Figura 14.
Quando, por exemplo, a vazão através de um MFM com
conexões fluídicas roscadas 1/2" for de 1400 lN/min , a perda
de pressão para ar tal como indicado em Figura 13 será de
140 mbar.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico

"

3/4

1"
200

300
B

400

500

600

700

800

900

1100
1300
1500
1000
1200
1400
Q [lN/min]
C

A: MFM com um bloco básico para a faixa de vazão 0…100 lN/
min
B: MFM com um bloco básico para a faixa de vazão
100…500 lN/min
C: MFM com um bloco básico para a faixa de vazão
500…1500 lN/min
Figura 13: Diagrama de perda de pressão para ar, MFM com um
filtro de  malha de 250 µm, faixas de vazão 0...100 lN/min,
100...500 lN/min, 500...1500 lN/min

3/

3/
8"

"

1/2

∆p [mbar]
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

1"

A

Exemplo

1/4
"

∆p [mbar]
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0 100

4"

Dados técnicos

1500
1700
1900
2100
2300
2500
Q [lN/min]
1600
1800
2000
2200
2400

MFM com um bloco básico para a faixa de vazão
1500…2500 lN/min
Figura 14: Diagrama de perda de pressão para ar, MFM com um filtro
de malha de 250 µm – faixa de vazão 1500…2500 lN/min
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6.8.2

O gás de trabalho não é ar

Se o gás de trabalho não for ar, determinar a perda de pressão
da seguinte forma:
1. Obter a perda de pressão
Figura 14.

par nos diagramas Figura 13 ou

1.
2. Calcular a perda de pressão
Figura 15.

pgás com a fórmula em

Exemplo para o gás argônio que flui através de um MFM com
conexões fluídicas roscadas 1/2”:
1. Se a vazão for 1400 lN/min, a perda de pressão par corresponderá 140 mbar tal como indicado em Figura 13 .
2. A perda de pressão para gás argônio em uma vazão de
1400 lN/min é de 164,4 mbar tal como indicado no cálculo em
Figura 16.

1,784

ρ
Ar

ρ Ar

= Perda de pressão do gás de trabalho
Ar

ρ
ρ Ar

= Perda de pressão do ar
= Densidade do gás de trabalho em condições normais
conforme DIN 1343 (PN = 1013,25 mbar, TN = 273,15 K)
= Densidade do ar em condições normais conforme
DIN 1343 (PN = 1013,25 mbar, TN = 273,15 K)

Figura 15: Fórmula para o cálculo da perda de pressão em um MFM
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= 140 mbar
Argônio

1,294

= 164,4 mbar

Figura 16: Cálculo de perda de pressão para gás argônio
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6.9

Dados elétricos

6.9.2

6.9.1

Variante Ethernet

Tabela 22: Dados elétricos de um MFM com conector D-Sub-DE-9
(macho)

Tabela 20: Dados elétricos de um MFM

Tensão de operação
Consumo máximo
de energia
Interface de
comunicação

24 V DC ± 10%
4W
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,
Modbus TCP

Tabela 21: Dados elétricos de um MFC

Tensão de operação
Consumo máximo
de energia
Interface de
comunicação

24 V DC ± 10%; ondulação < 2 %
Veja a placa de características

Variante analógica

Tensão de operação

Consumo máximo de energia
Entrada digital
• 0...0,2 V
• 1...4 V ou aberto
• 5...28 V
Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT,
Modbus TCP

• 0...5/10 V
Saída do relé

24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % mediante
solicitação)
2W
• Para ativar o nível 1
• Para ativar o nível 2
• Para ativar o nível 3
• Impedância de loop máxima:
600 W em uma tensão operacional de 24 V DC (200 W em
uma tensão operacional de
15 V DC);
Resolução: 20 µA
• Corrente máxima: 20 mA
Resolução: 10 mV
Contato fechado sem corrente
(contato NF), sem potencial
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Tabela 23: Dados elétricos de um MFM com 6 terminais de conexão
removíveis

Tensão de operação 24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % mediante solicitação)
Consumo máximo
2W
de energia
Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA
• Impedância de loop máxima: 600 W em
uma tensão operacional de 24 V DC
(200 W em uma tensão operacional de
15 V DC);
Resolução: 20 µA
• 0...5/10 V
• Corrente máxima: 20 mA
Resolução: 10 mV
Tabela 24: Dados elétricos de um MFC com conector D-Sub-DE-9
(macho)

Tensão de operação 24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % mediante solicitação);
Ondulação < 2 %
Consumo máximo
Veja a placa de características
de energia
Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA
• Impedância de entrada máxima: 200 W
Resolução: 5 µA
• 0...5/10 V
• Impedância de entrada mínima: 20 W
Resolução: 2,5 µA
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Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA
• Impedância de loop máxima: 600 W em
uma tensão operacional de 24 V DC
(200 W em uma tensão operacional de
15 V DC);
Resolução: 20 µA
• 0...5/10 V
• Corrente máxima: 20 mA
Resolução: 10 mV
Entrada digital
• 0...0,2 V
• Para ativar o nível 1
• 1...4 V ou aberto • Para ativar o nível 2
• 5...28 V
• Para ativar o nível 3
Saída do relé
Contato fechado sem corrente (contato
NF), sem potencial
Tabela 25: Dados elétricos de um MFC com 6 terminais de conexão
removíveis

Tensão de operação 24 V DC ± 10 %
(15 V DC ± 10 % mediante solicitação);
Ondulação < 2 %
Consumo máximo
Veja a placa de características
de energia
Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA
• Impedância de entrada máxima: 200 W
Resolução: 5 µA
• 0...5/10 V
• Impedância de entrada mínima: 20 W
Resolução: 2,5 µA

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Dados técnicos
Setpoint da entrada analógica
• 0/4...20 mA
• Impedância de loop máxima: 600 W em
uma tensão operacional de 24 V DC
(200 W em uma tensão operacional de
15 V DC);
Resolução: 20 µA
• 0...5/10 V
• Corrente máxima: 20 mA
Resolução: 10 mV

6.10

Camada de transporte de
dados
DLR (tipologia anel)
Modos MDI
Objetos padrão
pré-definidos

Interface de comunicação
(Variante Ethernet)

Tabela 26: Dados Modbus TCP

Bit rate
Camada de transporte de
dados
Códigos de função Modbus
Operation mode

10 e 100 MBit/s
Ethernet II, IEEE 802.3
1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23
Message Mode: servidor

Tabela 27: Dados Ethernet/IP

Detecção de conflito de
endereço (ACD)
DHCP
BOOTP
CIP Reset-Service
Bit rate
Modo duplex

Suportado
Suportado
Suportado
Tipo 0 e 1 para o objeto Identity
10 e 100 MBit/s
Semiduplex, full duplex, negociação automática

Ethernet II, IEEE 802.3
Suportado
MDI, MDI-X, Auto-MDIX
• Identity (0x01)
• Message Router (0x02)
• Colocação dos cabos (0x04)
• Connection Manager (0x06)
• DLR (0x47)
• QoS (0x48)
• TCP/IP Interface (0xF5)
• EtherNet Link (0xF6)

Tabela 28: Dados PROFINET

Outras funções suportadas
Bit rate
Camada de transporte de
dados
IRT
MRP
Tempo mínimo de ciclo
(AR) Relações de aplicação

Especificação Profinet IO
Detecção de topologia

DCP, VLAN Priority Tagging,
Shared Device
100 Mbit/s
Ethernet II, IEEE 802.3
Não suportado
Suporte a cliente MRP
1 milissegundo
Processamento simultâneo de
até 2 IO-ARs, 1 supervisor AR e
1 supervisor DA AR
V2.3
LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical
Device Record Object
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Tabela 29: Dados EtherCAT

• X1: EtherCAT IN

Interface Ethernet industrial
X1, X2
Quantidade máxima de dados
cíclicos de entrada e dados
cíclicos de saída
Quantidade máxima de dados
cíclicos de entrada
Quantidade máxima de dados
cíclicos de saída
Comunicação acíclica (CoE)

• X2: EtherCAT OUT
512 bytes no total

1024 bytes
1024 bytes
• SDO
• SDO Master-Slave
• SDO Slave-Slave (dependendo da capacidade do
master)
Complex Slave

Tipo

Fieldbus Memory Management 8
Units (FMMUs)
Sync Managers
4
Bit rate

100 Mbit/s

Rede de transporte de dados

Ethernet II, IEEE 802.3

EtherCAT® é uma marca registrada e tecnologia patenteada e
licenciada pela
Beckhoff Automation GmbH, Alemanha
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INSTALAÇÃO DE FLUÍDOS

7.1

Instruções de segurança
PERIGO

Risco de ferimentos decorrentes da pressão na instalação
ou no produto.
▶ Despressurizar a instalação ou produto antes de realizar
trabalhos neles. Esvaziar e ventilar as tubulações.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Antes da execução de trabalhos na instalação ou no produto, desconecte a tensão de alimentação. Certificar-se de
que ninguém pode ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
Risco de ferimentos por escape de fluido.
▶ Respeitar todas as normas de prevenção de acidentes e
segurança relacionadas ao fluido de trabalho usado.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos em caso de montagem incorreta.
▶ A montagem pode ser feita apenas por pessoal técnico treinado. O pessoal deve usar ferramentas adequadas.
▶ Proteger a instalação contra acionamento não intencional.
▶ Assegurar que a reativação após a instalação ocorra de
forma controlada.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Instalação de fluídos

7.3

NOTA
Risco de quebra de produto com válvula motorizada.
• Não usar a caixa do acionamento da válvula motorizada
como braço de alavanca.
As vibrações têm um efeito indesejado na válvula proporcional do MFC.
▶ Evitar vibrações intensas.

7.2

Passos de montagem

1. A instalação fluídica na tubulação depende das conexões
fluídicas. Veja os capítulos correspondentes:
- Capítulo 7.3 Variante com conexões de rosca interna G
- Capítulo 7.4 Variante com conexões de rosca interna NPT
- Capítulo 7.5 Variante com conexões de flange.
2. Executar a instalação elétrica. Veja o capítulo 8.
3. Comissionar o produto. Veja o capítulo 9 Comissionamento.

Variante com conexões de rosca
interna G
ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos por vazamento.
▶ Certificar-se de que a instalação esteja estanque no caso de
baixo caudal mássico e pressão alta. A estanqueidade evita
erros de medição ou vazamento do fluido de trabalho.
Seguir as seguintes instruções para certificar-se de que a instalação está estanque:
▶ Usar uniões roscadas de anel de aperto. Fixar as uniões
roscadas de anel de aperto de forma que não sejam expostas a tensões.
▶ Usar tubos com um diâmetro ajustado à conexão de fluido
do produto e com superfície lisa.
Se as uniões roscadas de anel de aperto não forem
fornecidas com o produto, escolher a conexão de tubo
de outro fabricante. As conexões de tubo devem ser
ajustadas à conexão de fluido do produto. As uniões roscadas de anel de aperto de conexões de rosca interna
G estão disponíveis como acessórios, veja Tabela 30.
Adquirir também a vedação para cada conexão de
fluido.
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Tabela 30: Uniões roscadas de anel de aperto em aço inoxidável e as
vedações

Conexão de
rosca interna
no produto,
conforme
DIN ISO 228/1
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G1

Número do item
Diâmetro
do tubo
6 mm
8 mm
1/4"
3/8"
8 mm
10 mm
1/4"
3/8"
10 mm
12 mm
1/2"
3/4"
12 mm
3/4"

União roscada de
anel de aperto em
aço inoxidável
901538
901540
901551
901553
901542
901544
901555
901556
901546
901548
901557
901558
901549
901559
Mediante solicitação

Vedação
(1 peça)

→ Remover todas as impurezas dos tubos e dos elementos
condutores de fluido da instalação.
→ Cortar o tubo em ângulo reto [1] e lixar [2]. Veja Figura 17.

901579

1

2

901576
901580
901577
901581
901578
901582

O procedimento vale para as uniões roscadas de anel de
aperto disponíveis na Bürkert.
• Caso as uniões de tubo forem de outro fabricante, seguir
as instruções do respectivo fabricante.
português
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A conexão no tubo é explicada para um lado do produto. O mesmo
procedimento vale para o outro lado do produto.

901575

Procedimento de instalação

36

Não requer distância de entrada.

Figura 17: Tubo cortado e lixado

NOTA
Falhas de funcionamento decorrentes de impurezas.
▶ Instalar um filtro antes do produto caso o fluido de trabalho
contenha impurezas. A malha do filtro deve ser menor que
25 µm. O filtro assegura um funcionamento do produto sem
problemas. Veja o capítulo 6.7 Dados de fluidos.
→ Remover a cobertura de proteção fechando a união roscada.
→ Respeitar a posição de montagem indicada na placa de calibração ou no protocolo de calibração.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Instalação de fluídos
→ Colocar a porca [A] e o anel de aperto sobre o tubo. Veja
Figura 18.
Anel de
aperto

B

C

A

A
Figura 20: Porca apertada manualmente
Figura 18: Porca e anel de aperto no tubo

→ Posicionar a vedação [C] na conexão fluídica do produto.

→ Apertar a porca com uma chave de boca com um torque
de 25…28 Nm correspondente a 18,44…20,65 lbf·ft. Veja
Figura 21.

→ Rosquear a união roscada [B] na conexão fluídica.
Apertar com um torque de 25…28 Nm correspondente a
18,44…20,65 lbf·ft. Veja Figura 19.
C

B

Figura 21: Porca apertada com chave de boca

→ Executar a conexão fluídica no outro lado do produto da
mesma forma.
Figura 19: Aparafusamento da união roscada

→ Colocar o tubo na união roscada. Apertar a porca [A] manualmente. Veja Figura 20.
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7.4

Variante com conexões de rosca
interna NPT

1

2

ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por vazamento.
▶ Certificar-se de que a instalação esteja estanque no caso de
baixo caudal mássico e pressão alta. A estanqueidade evita
erros de medição ou vazamento do fluido de trabalho.
Seguir as seguintes instruções para certificar-se de que a instalação está estanque:
▶ Usar uniões roscadas de anel de aperto. Fixar as uniões
roscadas de anel de aperto de forma que não sejam expostas a tensões.
▶ Usar tubos com um diâmetro ajustado à conexão de fluido
do produto e com superfície lisa.
Não requer distância de entrada.

Figura 22: Tubo cortado e lixado

NOTA
Falhas de funcionamento decorrentes de impurezas.
▶ Instalar um filtro antes do produto caso o fluido de trabalho
contenha impurezas. A malha do filtro deve ser menor que
25 µm. O filtro assegura um funcionamento do produto sem
problemas. Veja o capítulo 6.7 Dados de fluidos.
→ Respeitar a posição de montagem indicada na placa de calibração ou no protocolo de calibração.

→ Remover todas as impurezas dos tubos e dos elementos
condutores de fluido da instalação.

→ Remover a cobertura de proteção fechando a união roscada.

→ Cortar o tubo em ângulo reto [1] e lixar [2]. Veja Figura 22.

→ Seguir as instruções do fabricante da união roscada usada.

→ Executar a conexão fluídica em um lado do produto.
→ Seguir as instruções de torque de aperto do fabricante da
união roscada usada.
→ Executar a conexão fluídica no outro lado do produto da
mesma forma.
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7.5

Variante com conexões de flange
ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos por vazamento.
Certificar-se de que a instalação esteja estanque no caso de
baixo caudal mássico e pressão alta. A estanqueidade evita
erros de medição ou vazamento do fluido de trabalho.
As vibrações têm um efeito indesejado na válvula proporcional do MFC.
▶ Evitar vibrações intensas.
Um produto com ligações de flange é montado na placa de
conexão de processo do fabricante. A placa de conexão de processo é equipada com conexões fluídicas de diversos tipos:
• Conexões de rosca interna
• Conexões de rosca externa
• Conexão de grampo
• ...

8

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1

Instruções de segurança
PERIGO

Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Antes da execução de trabalhos na instalação ou no produto, desconecte a tensão de alimentação. Certificar-se de
que ninguém pode ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
ADVERTÊNCIA
Risco de inflamação e incêndio por descarga eletroestática.
Uma descarga eletroestática do produto pode fazer com que
vapores de gases inflamáveis explodam.
▶ Conectar o corpo com a função terra (FE) para evitar a formação
de carga eletroestática. Usar um cabo verde e amarelo com o
comprimento mais curto possível. A bitola do cabo dever ser
no mínimo igual à bitola do cabo de alimentação de tensão.

→ Instalar o conforme as conexões fluídicas montadas.
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8.3

ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por campos eletromagnéticos.
A ausência da função terra (FE) fixada configura descumprimento
dos requisitos da diretiva CEM.
▶ Conectar o corpo com a função terra (FE). Usar um cabo
verde e amarelo com o comprimento mais curto possível. A
bitola do cabo dever ser no mínimo igual à bitola do cabo de
alimentação de tensão.
NOTA

8.2

Outros documentos

8.2.1

Variante analógica

• Ajuda específica do produto no Software Bürkert Communicator.

Variante Ethernet

• Ajuda específica do produto no Software Bürkert Communicator.
• O arquivo de descrição do produto e do objeto para
o respectivo tipo do produto deve ser baixado em
country.burkert.com.
40

NOTA
Requisitos para o funcionamento adequado do produto.
▶ Usar apenas cabos blindados para Ethernet industrial da
categoria CAT-5e ou maior.
▶ Usar uma tensão de alimentação com potência suficiente.
▶ Observar a ondulação máxima permitida da tensão de trabalho (ondulação< 2 %) em um MFC.
→ Ligar o cabo de alimentação elétrica conforme Figura 23.

As versões homologadas UL devem ser disponibilizadas de
acordo uma das seguintes formas:
▶ „Circuito elétrico com potência limitada“ (LEC) de acordo com
UL/IEC 61010-1
▶ „Fonte de potência limitada“ (LPS) de acordo com UL/IEC 60950
▶ SELV/PELV com proteção contra sobrecorrente com homologação UL, concebido de acordo com UL/IEC 61010-1,
tabela 18 (por exemplo, bloco PM-0124-020-0)
▶ Fonte de alimentação NEC da classe 2

8.2.2

Cabeamento da variante Ethernet
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Borne de conexão
1
2
3

1

2

Configuração
FE (função terra)
DGND
+24 V

3

Figura 23: Configuração dos terminais de conexão

→ Usar um cabo verde-amarelo mais curto possível para a
conexão da função terra. A bitola do cabo dever ser no
mínimo igual à bitola do cabo de alimentação de tensão. O
condutor de função terra pode ser fixado no parafuso M4 do
produto como alternativa ao terminal de conexão 1. Veja o
capítulo 8.7.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Instalação Elétrica
→ Apertar os parafusos dos terminais de conexão com um
torque de aperto de 0,22...0,25 Nm, que corresponde a
0,16...0,18 lbf ft.
→ Executar o aterramento da função terra do produto. Veja o
capítulo 8.7.
→ Conectar o produto com a rede Ethernet industrial:
• Se o protocolo EtherCAT for usado, conectar o cabo que está
entrando (vindo do CLP) à conexão ETH1 e o cabo Ethernet
saindo à conexão ETH2.
• Se outro protocolo for usado no lugar do EtherCAT, conectar
um cabo Ethernet à uma ou duas conexões.
Os dois conectores RJ45 possuem a mesma alocação de
conexão. Veja Figura 24.
A blindagem do cabo está conectada ao corpo das
conexões RJ45.
Conexão RJ45

12345678

1
2
3
4
5
6
7
8
Corpo

Configuração
TX+
TX–
RX+
Livre
Livre
RX–
Livre
Livre
FE

→ Alterar parâmetros de rede. Usar um dos seguintes recursos
alterar os parâmetros de rede:
- Software Communicador Bürkert, veja o capítulo 8.4.
- Webserver do produto. Você pode usar o webserver somente quando os protocolos Modbus TCP ou Ethernet/IP
estiverem ativos no produto. Veja o capítulo 8.4.
- Protocolo BOOTP ou o protocolo DHCP, mas apenas quando o produto usar o protocolo Ethernet/IP. Ativar a função
primeiro com o software Bürkert Communicator.
- Todas as demais ferramentas que estiverem conectadas
com a rede Ethernet industrial. A ferramenta deve ser compatível com o protocolo que está ativo no produto.
→ Reiniciar o produto depois da alteração dos parâmetros para
que eles sejam efetivados. Desligar a alimentação de tensão
brevemente para reiniciar o produto.

8.4

Alteração dos parâmetros de rede
Todas as variantes do produto Ethernet têm o mesmo
endereço IP padrão: 192.168.1.000
▶ Alterar os parâmetros de rede antes do comissionamento do produto.
▶ Se vários produtos tiverem de ser conectados à
mesma rede Ethernet industrial, conectar cada um dos
produtos e mudar seus parâmetros de rede.

Figura 24: Alocação de conexão de um conector RJ45
português
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8.4.1

Através do webserver do produto

NOTA
O uso de senhas padrão representa um risco de segurança.
Pessoas não autorizadas podem logar-se ao webserver e
modificar os parâmetros do produto.
▶ Alterar as senhas padrão.
▶ Se o webserver não for necessário, desativar o acesso com
o Software Bürkert Communicator. Veja o capítulo 10.3.2.
Pré-requisitos
• Dispositivo digital (PC, tablet, …) com um navegador web.
• Possivelmente, um adaptador USB-Ethernet.

5. Para configurar os parâmetros de rede do produto é preciso
abrir uma sessão no webserver.
→ Selecionar Login se nenhum requisito automático de login for
exibido.
→ User name: Digitar admin
→ User password: Digitar admin
→ Clicar em Login.
6. Substituir as senhas padrão por senhas específicas.
7. Alterar os parâmetros de rede do produto.
→ Ir para Industrial communication
Configuration
→ Alterar os parâmetros desejados.
→ Selecionar Apply para salvar as alterações.
→ Selecionar Restart para atualizar os parâmetros no produto.

Procedimento:

O produto é reinicializado.

1. Conectar o produto com um cabo Ethernet ao dispositivo
digital. Alternativamente, o produto pode ser conectado ao
PC através de um adaptador USB-Ethernet.
2. Ligar o dispositivo digital e o produto.
3. Configurar o endereço IP do adaptador USB-Ethernet
quando o produto for conectado ao dispositivo digital através
de um adaptador USB-Ethernet. Caso contrário, configurar o
endereço IP da placa de rede do dispositivo digital.
→ Alterar o endereço IP para 192.168.1.xxx. XXX não pode ser
100.
4. Abrir o navegador web. Digitar 192.168.1.100 na linha de
endereço do navegador web.

Os parâmetros de rede do produto são alterados.

A página inicial do webserver do produto se abre. Alguns dados
do produto podem ser lidos.
42
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8.4.2

Através do software Bürkert
Communicator

Procedimento:
1. Conectar o produto com o software Bürkert Communicator.
Veja o capítulo 10.4.
2. Alterar os parâmetros de rede do produto.
→ Ir para Industrial communication
Parameter
→ Alterar os parâmetros desejados.
→ Reiniciar o produto para atualizar os parâmetros no produto.
O produto é reinicializado.
Os parâmetros de rede do produto são alterados.
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8.5

Cabeamento de uma variante
analógica com conector
D-Sub-DE-9 (macho)

Conexão D-Sub DE-9 Pino
(macho)
1

NOTA

2

Requisitos para o funcionamento adequado do produto.
▶ Usar apenas cabo blindado.
▶ Conectar cada extremidade do cabo na função terra.
▶ Usar uma tensão de alimentação com potência suficiente.
▶ Observar a ondulação máxima permitida da tensão de trabalho (ondulação< 2 %) em um MFC.
NOTA

3
6
7
8
9

1
2
3
4
5

4
5
6
7
8

Risco de operação incorreta do produto se os sinais GND no
produto forem jumpeados.
▶ Conectar os conectores GND ou de massa de todos os
sinais individualmente com o produto.
A blindagem do cabo está conectada ao corpo da conexão
D-Sub-DE-9 (macho).
→ Se o seu produto for um MFM, cabear o conector
D-Sub-DE-9 (fêmea) de acordo com a alocação de conexão
em Figura 25.

9
Corpo

Configuração
Entrada digital
GND para a entrada digital
e a alimentação de tensão
+24 V DC:
Relé – contato fechado sem
corrente (contato NF)
Relé – Contato de
referência
Livre
Livre
Saída analógica para o
valor de medição
GND para a saída analógica
FE

Figura 25: MFM analógico: alocação da conexão do conector
D-Sub-DE-9 (macho)

→ Se o seu produto for um MFC, cabear um conector
D-Sub-DE-9 (fêmea) de acordo com a alocação de conexão
em Figura 26.
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Conexão D-Sub DE-9 Pino
(macho)
1
2
3
4
6
7
8
9

1
2
3
4
5

5
6
7
8
9
Corpo

Configuração
Entrada digital
GND para a entrada digital
e a alimentação de tensão
+24 V DC:
Relé – contato fechado sem
corrente (contato NF)
Relé – Contato de
referência
Entrada de setpoint
GND para a entrada do
setpoint
Saída analógica para o
valor de medição
GND para a saída analógica
FE

Figura 26: MFM analógico: alocação da conexão do conector
D-Sub-DE-9 (macho)

→ Mais informações sobre a entrada digital, veja no capítulo 8.5.1.
→ Mais informações sobre a saída do relé, veja no capítulo 8.5.2.
→ Conectar o conector D-Sub-DE-9 (fêmea) com o conector
D-Sub-DE-9 (macho).
→ Apertar os parafusos com um torque de aperto de
0,5...0,6 Nm que corresponde a 0,37...0,44 lbf ft.
→ Executar o aterramento da função terra do produto. Veja o
capítulo 8.7.
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8.5.1

Entrada digital

O conector D-Sub-DE-9 (macho) tem uma entrada analógica.
Uma entrada digital é usada para acionar remotamente uma
função. As seguintes funções estão disponíveis, por exemplo:
• MFC: iniciar a função Autotune.
• MFC: acionamento do controle remoto do atuador ou acionamento da regulagem do atuador através do produto.
• MFM ou MFC: redefinição do contador para o gás ativo.
• MFM ou MFC: seleção de qual dos três gases estará ativo.
Tabela 31 Mostra a função que está atribuída por padrão à
entrada digital do conector D-Sub DE-9 (macho) de um MFM ou
MFC.
Tabela 31: Configuração padrão da entrada digital do conector D-Sub
DE-9 (macho)

Variante analógica
MFM
MFC

Atribuição padrão
Sem atribuição
Iniciar o autotune

→ Usar o software Bürkert Communicator para selecionar a função
que será ativada remotamente. Para conectar o produto com o
software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4. Apenas
uma das funções disponíveis pode ser atribuída à entrada
digital.
Uma função tem 1, 2 ou 3 níveis possíveis de comutação.
Quando uma função tiver diversos níveis de comutação, cada
nível de comutação desencadeará uma outra ação. Tabela 32
indica as ações atribuídas aos níveis de comutação e mostra
como cada nível é ativado.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
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Tabela 32: Ações acionadas pelos níveis de comutação

Função
MFC: Start autotune
MFC: Actuator control

Ação depende do nível ativo de comutação
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Ativação:
Ativação:
Ativação:
conexão da entrada digital com o
1...4 V DC
5...28 V DC
aterramento da entrada digital.
(alternativa: não conectado)
Aciona a função
Livre
Livre
Aciona o modo de operação
Aciona o fechamento do atuador
Aciona a abertura do atuador
normal

MFM ou MFC: Reset
Aciona a função
totalizer
MFM ou MFC: Gas selection Muda para o gás número 2

8.5.2

Livre
Muda para o gás número 1

Livre
Muda para o gás número 3

Saída do relé

O conector D-Sub-DE-9 (macho) tem uma saída de relé. A comutação do relé pode indicar um dos seguintes eventos:
• MFC: o setpoint não pode ser alcançado.
• MFC: o produto realiza um autotune.
• MFC: o Set-point value source foi alterado.
• MFM ou MFC: um aviso foi gerado. Quando, por exemplo, a alimentação de tensão está muito alta, um aviso é gerado.
• MFM ou MFC: uma mensagem de erro foi gerada Uma mensagem de erro é gerada quando, por exemplo, há um erro no sensor.

português
BR

45

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Instalação Elétrica
Tabela 33 mostra o evento configurado por padrão à saída de
relé do conector D-Sub DE-9 (macho) de um MFM ou MFC.
Tabela 33: Configuração padrão da saída de relé do conector D-Sub
DE-9 (macho)

Variante analógica
MFM
MFC

Atribuição padrão
Sem atribuição
O setpoint não pode ser
alcançado

→ Usar o software Bürkert Communicator para selecionar os
eventos atribuídos à saída de relé. Para conectar o produto com
o software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4. Vários
eventos podem ser atribuídos à saída de relé.

8.6

Cabeamento de uma variante
analógica com 6 terminais de
conexão

NOTA
Requisitos para o funcionamento adequado do produto.
▶ Usar apenas cabo blindado.
▶ Conectar cada extremidade do cabo na função terra.
▶ Usar uma tensão de alimentação com potência suficiente.
▶ Observar a ondulação máxima permitida da tensão de trabalho (ondulação< 2 %) em um MFC.
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NOTA
Risco de operação incorreta do produto se os sinais GND no
produto forem jumpeados.
▶ Conectar os conectores GND ou de massa de todos os
sinais individualmente com o produto.
→ Soltar os parafuso dos terminais de conexão removíveis.
→ Em um MFM, cabear os terminais de conexão removíveis de
acordo com a alocação de conexão em Figura 27.
Borne de conexão
1

V+

2

V-

3

AI+

4

AI-

5

AO+

6

AO-

1
2
3
4
5
6

Configuração
+24 V DC:
GND para a alimentação de
tensão
Livre
Livre
Saída analógica para o valor
de medição
GND para a saída analógica

Figura 27: MFM analógico: alocação de conexão dos terminais de
conexão

→ Em um MFC, cabear os terminais de conexão removíveis de
acordo com a alocação de conexão em Figura 28.
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Borne de conexão
1

1

V+

2

V-

3

AI+

3

4

AI-

4

5

AO+

6

AO-

2

5
6

Configuração
+24 V DC:
GND para a alimentação de
tensão
Entrada de setpoint
GND para a entrada do
setpoint
Saída analógica para o valor
de medição
GND para a saída analógica

Figura 28: MFC analógico: alocação de conexão dos terminais de
conexão

→ Apertar os parafusos dos terminais de conexão removíveis
com um torque de aperto de 0,5...0,6 Nm, que corresponde a
0,37...0,44 lbf ft.

2. Soltar o parafuso M4 com uma chave de fenda de 6,5 mm.
Veja Figura 29.
Parafuso M4

Figura 29: Posição do parafuso M4 para a conexão do cabo de função
terra e conexão da blindagem do cabo

3. Fixar o cabo verde-amarelo da função terra com um terminal
ao parafuso M4.
4. Apertar o parafuso M4 com um torque de aperto de
1,8...2 Nm que corresponde a 1,33...1,47 lbf ft.

→ Conectar os terminais de conexão ao produto.
→ Conectar a blindagem do cabo ao parafuso M4.
→ Executar o aterramento da função terra do produto. Veja o
capítulo 8.7.

8.7

Ligando a função terra

Seguir as seguintes instruções para ligar a função terra do
produto:
1. Usar um cabo verde e amarelo com o comprimento mais
curto possível. A bitola do cabo dever ser no mínimo igual à
bitola do cabo de alimentação de tensão.
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9

COMISSIONAMENTO

9.2

9.1

Instruções de segurança

1. Pressurizar os tubos com fluido de trabalho.

Passos para o comissionamento

2. Lavar os tubos na pressão de calibração com o fluido de trabalho.

ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos decorrentes de comissionamento e
operação incorretos.
O comissionamento e operação incorretos podem resultar em
ferimentos e danos ao produto e ao seu ambiente.
▶ Antes do comissionamento é preciso haver certeza de que o
conteúdo do manual de operação é conhecido e foi completamente compreendido pelo pessoal operacional.
▶ Respeitar as instruções de segurança e o uso deve corresponder à sua destinação.
▶ Apenas pessoal devidamente treinado pode comissionar a
instalação e o produto.
▶ Apenas pessoal devidamente treinado pode realizar configurações com o software Bürkert Communicator.

3. Ventilar os tubos completamente.
4. Ligar a alimentação de tensão do produto.
O produto assume os dados quando dados específicos para
o produto estão salvos no cartão de memória inserido. Para
obter uma lista dos dados salvos na entrega do produto, veja
a ajuda do arquivo de inicialização que pode ser baixado em
country.burkert.com.
Se o cartão de memória estiver inserido, o produto carregará
os seus arquivos no cartão de memória. Possíveis problemas
relacionados com os cartões de memória podem ser consultados no capítulo 12.3.4 e capítulo 12.3.5.
NOTA
Caso o cartão de memória esteja com defeito ou tenha sido
perdido, um cartão novo poderá ser adquirido no seu distribuidor Bürkert.
5. Em um MFC, quando o fluido de trabalho não for o fluido
de calibração ou quando as condições de pressão tiverem
mudado, executar a função Autotune. Veja o capítulo 10.8
Otimização dos parâmetros de regulagem (MFC).
O produto está funcionando normalmente.
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CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO

10.1

Instruções de segurança
PERIGO

Risco de ferimentos decorrentes da pressão na instalação
ou no produto.
▶ Despressurizar a instalação ou produto antes de realizar
trabalhos neles. Esvaziar e ventilar as tubulações.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Desligar a alimentação de tensão antes de realizar trabalhos
na instalação ou produto. Certificar-se de que ninguém pode
ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
Risco de queimaduras e incêndio decorrente das superfícies
quentes do produto.
▶ Não tocar nas superfícies quentes com as mãos sem
proteção.
▶ Usar luvas de proteção para tocar no produto.
▶ Manter o produto afastado de todos os materiais ou fluidos
altamente inflamáveis.
Risco de ferimentos decorrente do escape do fluido.
▶ Respeitar todas as normas de prevenção de acidentes e
segurança relacionadas ao fluido de trabalho usado.

ADVERTÊNCIA
Risco de ferimento por operação incorreta.
A operação incorreta pode resultar em ferimentos e danos ao
produto e ao seu ambiente.
▶ O pessoal de operação deve ler e entender o conteúdo do
manual de operação.
▶ Respeitar as instruções de segurança e o uso deve corresponder à sua destinação.
▶ Apenas pessoal devidamente treinado pode operar a instalação e o produto.
▶ Apenas pessoal devidamente treinado pode realizar configurações com o software Bürkert Communicator.

10.2

Funções

10.2.1

Função de desligamento zero (MFC)

O desligamento de ponto zero assegura a função de fechamento
hermético da válvula de regulação. O desligamento de ponto zero
é ativado quando as seguintes condições estão presentes ao
mesmo tempo:
1. Setpoint < 2 % da vazão nominal Qnominal (com faixa de
medição 1:50)
2. Valor de medição < 2 % da vazão nominal Qnominal (com
faixa de medição 1:50)
O sinal PWM é definido em 0% quando o sinal de desligamento de
ponto zero está ativo de forma que a válvula fique completamente
fechada.
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10.2.2 Modo de lavagem (MFC Ethernet)

10.3.2 Variante Ethernet

NOTA

• Todas as configurações do produto, inclusive dos parâmetros
de rede, podem ser realizadas ser feitas com o software
Bürkert Communicator tipo 8920.

A temperatura interna do produto sobe quando a válvula reguladora está totalmente aberta. O produto pode ser danificado
quando a temperatura interna no produto sobe.
• Não manter a válvula completamente aberta por mais de 10
minutos.
Enviar um dos seguintes comandos ao produto para abrir a válvula
reguladora completamente:
• Comando acíclico
• ou comando cíclico com vazão nominal dupla

10.3

Ferramentas para a execução das
configurações
O MassFlowCommunicator é um software de PC incompatível com o produto. O software MassFlowCommunicator não pode ser usado para configurar ou operar o
produto.

10.3.1

Variante analógica

As configurações podem ser realizadas ser feitas com o software
Bürkert Communicator tipo 8920.
→ Para conectar o produto com o sbüS-Stick software Bürkert
Communicator, veja o capítulo 10.4.
→ Informações gerais sobre o software Bürkert Communicator
podem ser vistas no manual de operação do tipo 8920.
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→ Para conectar o produto com o sbüS-Stick software Bürkert
Communicator, veja o capítulo 10.4.
→ Informações gerais sobre o software Bürkert Communicator
podem ser vistas no manual de operação do tipo 8920.
• Os parâmetros de rede do produto podem ser definidos com o
webserver do produto. O uso do servidor web é possível para
os seguintes protocolos:
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
→ Para conectar o produto com o Bürkert-Webserver e alterar
os parâmetros de rede do produto, veja o capítulo 8.4.
→ O webserver está ativado no momento da entrega. Para
desativar o acesso ao webserver, usar o software Bürkert
Communicator e selecionar o menu Webserver
Parameter
Activate web server.
• Os parâmetros de rede do produto podem ser definidos com
uma outra ferramenta conectada à rede Ethernet industrial.
A ferramenta deve ser compatível com o protocolo que está
ativo no produto.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
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10.4

Conectar o software Bürkert
Communicator com o produto

Executar os seguintes passos para realizar configurações com o
software Bürkert Communicator tipo 8920:
→ Adquirir o kit USB-büS-Interface da Bürkert com o número
de
identificação 00772551.
→ Baixar a versão mais recente do software Bürkert Communicator tipo 8920 em country.burkert.com.
→ Instalar o software Bürkert Communicator no PC. O pendrive
büS não pode estar inserido no PC durante a instalação.
→ Montar as peças dos kits USB-büS-Interface. Veja Figura 30.

→ Inserir o conector micro USB na interface büS para o Software Bürkert Communicator. A posição da interface büS no
produto é indicada no capítulo 5.1.
→ Esperar até o driver do Windows para o pendrive ser completamente instalado no PC.
→ Iniciar o software Bürkert Communicator.
→ Clicar em
no Software Bürkert Communicator para estabelecer a comunicação entre o software Bürkert Communicator e o produto. Uma janela se abre.
→ Selecionar büS-Stick.
→ Selecionar a porta Bürkert USB büS Stick, clicar em Finish
e aguardar até que o ícone do produto apareça na lista de
dispositivos.
→ Clicar no ícone na lista de dispositivos atribuída ao produto.
A estrutura de menu para o produto é exibida.

10.5

Ajuste personalizado do usuário

A calibração do produto foi feita pelo fabricante no momento da
entrega.
Figura 30: Peças montadas do kit USB-büS-Interface com o número
de identificação 00772551

→ Colocar o interruptor de resistência terminal do pendrive em
ON.
→ Inserir o pendrive em uma conector USB do PC.

Com o software Bürkert Communicator é possível definir um procedimento de ajuste com até 32 pontos de calibração.
O procedimento de ajuste personalizado é descrito na ajuda do
produto do software Bürkert Communicator.
→ Para conectar o produto com o software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4.

→ Ligar a alimentação de tensão do produto. Veja o capítulo 8
Instalação Elétrica.
português
BR

51

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Configuração e operação

Quando o produto é ligado à alimentação de tensão pela primeira
vez, ele muda para uma breve fase de inicialização e comuta para o
modo operacional normal. O modo de operação normal é descrito
no capítulo 10.7.
Os modos de operação possíveis são descritos em Tabela 34.
Tabela 34: Nomes dos modos operacionais de um MFC no software
Bürkert Communicator

Modo de operação
Descrição
Variante do produto Ethernet:
Veja o capítulo 10.7
Automatic
Variante do produto analógica:
Veja o capítulo 10.7
Analog set-point value
Manual set-point value

Veja o capítulo 10.9

Stored set-point value

Veja o capítulo 10.9

Open-loop control mode

Veja o capítulo 10.9

Analyze system

Veja o capítulo 10.9

→ Mudar a fonte dos setpoints para alterar o modo operacional.
Veja o capítulo 10.9.
O modo de operação é mantido após a reinicialização do produto
quando o produto executa a função Analyze system.

10.7

Modo de operação normal (MFC)

O modo operacional normal está ativo quando o produto é alimentado com tensão pela primeira vez. Figura 31 mostra o modo
operacional  normal de um MFC.
NOTA
Se a vedação da sede da válvula for de material rígido, como
PCTFE, a válvula de regulagem poderá não ser totalmente
estanque.
Os produtos com um diâmetro nominal de válvula de 0,05 mm ou
0,1 mm têm uma vedação de sede de válvula em material duro.

xout
w

y
xd = w - x
x

Eletrônica

Sensor

Válvula de comando

w = Setpoint da vazão volumétrica
x = Valor medido da vazão
y = Posição nominal da válvula de regulação
Figura 31: Diagrama de funcionamento do MFC
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Saída do fluido

Modos de operação de um MFC

Entrada do fluido

10.6

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
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O sensor mede o caudal mássico e compara com o valor x
medido com setpoint w. Em seguida, o produto calcula o
setpoint da posição y da bomba. O setpoint da posição y define
a abertura da válvula de regulação. Quando, por exemplo, o
setpoint da posição y é igual a 10 %, a abertura da válvula reguladora é 10 %.
O caminho de transmissão do setpoint w e do valor medido da
velocidade de medição depende do produto. Veja o capítulo 10.7.1
Variante Ethernet ou capítulo 10.7.2 Variante analógica.
→ Se o fluido de trabalho não for o fluido de calibração, executar a função autotune. Veja o capítulo 10.8 Otimização dos
parâmetros de regulagem (MFC).
→ Se as condições de pressão tiverem mudado, executar a
função autotune. Veja o capítulo 10.8 Otimização dos parâmetros de regulagem (MFC).
→ Mudar a fonte dos setpoints para alterar o modo operacional.
Veja o capítulo 10.9.

10.7.1

Variante Ethernet

Depois que a alimentação de tensão é ligada, o produto
vai para uma breve fase de inicialização e comuta para o
modo operacional normal. O modo operacional normal de
uma variante de produto Ethernet é o modo Automatic. O
setpoint é configurado através do barramento de campo.

10.7.2 Variante analógica
Depois que a alimentação de tensão é ligada, o produto vai para
uma breve fase de inicialização e comuta para o modo operacional
normal. O modo operacional normal de uma variante analógica é
o modo Analog set-point value.
• O setpoint w é transmitido através da entrada de setpoint de
acordo com as áreas em Tabela 35.
• O valor medido da vazão transmitido através da saída analógica de acordo com as áreas em Tabela 35.
Tabela 35: Áreas de entrada analógica e áreas de saída analógica

Área de
saída
analógica
4...20 mA
0...20 mA
0...5 V
0...10 V

10.8

Valor mínimo das áreas
de entrada e áreas de
saída
4 mA, w = 0%
0 mA, w = 0%
0 V, w = 0%

Valor máximo das áreas
de entrada e áreas de
saída
20 mA, w = 100%
5 V, w = 100%
10 V, w = 100%

Otimização dos parâmetros de
regulagem (MFC)

O produto é calibrado na fábrica com o fluido de calibração nas
condições de pressão indicadas no protocolo de calibração.
Se o fluido de trabalho não corresponder ao fluido de calibração, ou
se as condições de pressão tiverem mudado, os parâmetros de
regulagem terão de ser otimizados. A função autotune otimiza o
produto para as novas condições operacionais.
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Quando o autotune está funcionando:
• Não interromper a tensão de alimentação do MFC.
• Manter o fornecimento de pressão constante.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por vazão de gás.
Se a função autotune estiver funcionando, a vazão de gás
poderá ser maior do que a vazão nominal.
▶ Antes de executar a função autotune, certificar-se de que o
aumento da vazão de gás não representa um perigo.
→ Iniciar a função autotune com um dos seguintes meios:
- através do barramento de campo (variante do produto
Ethernet)
- através da entrada digital (variante do produto analógica)
- Com o software Bürkert Communicator. Para conectar o
produto com o software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4.
O autotune está funcionando e a exibição de status do produto
está aceso em laranja.
O MFC para a regulação da vazão temporariamente no tubo.
Quando a função é finalizada, o produto retorna para o seu
modo de operação anterior.
Quando a função tiver sido encerrada com sucesso, os parâmetros de regulagem otimizados serão transmitido para a memória
de valores fixos do produto.
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10.9

Especificação da fonte do setpoint
(MFC)

O setpoint de processo pode ser configurado através de diversas
fontes. É possível selecionar qual fonte está ativa. A fonte do
setpoint pode ser alterada durante a operação.
Quando a fonte do setpoint é alterada, o modo de operação do
MFC é alterado.
Alterar a configuração do parâmetro Set-point value source com
o software Bürkert Communicator para alterar a fonte do setpoint.
Para conectar o produto com o software Bürkert Communicator,
veja o capítulo 10.4.
Opcionalmente, o objeto relacionado pode ser alterado em uma
variante Ethernet. Veja o procedimento correspondente na ajuda
específica do produto na documentação dos arquivos de inicialização. Os arquivos de inicialização e a documentação relacionada
podem ser baixados em country.burkert.com.
A configuração do parâmetro Set-point value source
é conservada depois da reinicialização, salvo quando o
produto está executando a função Analyze system.
As configurações possível para o parâmetro Set-point value source
são:
• Variante do produto Ethernet: Automatic:: O setpoint é configurado através do barramento de campo.
• Variante do produto analógica: Analog set-point value: O
setpoint é configurado através da entrada analógica.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Configuração e operação
• Manual set-point value: para a especificação manual de um
setpoint para fins de teste ou para assegurar que o setpoint não
seja substituído por outros participantes do barramento de campo.
• Stored set-point value: Para o uso de um setpoint fixo (w). O
setpoint permanece fixo quando o produto é reinicializado.
• Open-loop control mode: para a configuração direta do valor
nominal de posição (y) na válvula de regulação. O valor especificado no menu Actuator
Parameter
Actuating variable é o setpoint de posição (y) que será usado. A
reinicialização do produto define o setpoint de posição (y) em
zero.
• Análise do sistema : o produto funciona no modo de operação
normal, mas de acordo com uma sequência cronológica pré-definida com setpoints. Usar o diagrama resultante em conjunto
com a representação gráfica dos valores de processo para analisar o sistema com o software Bürkert Communicator.

10.10

→ Para usar a função, veja o procedimento correspondente
na ajuda específica do produto na documentação dos
arquivos de inicialização. Os arquivos de inicialização e
a documentação relacionada podem ser baixados em
country.burkert.com.

Setpoints sem comunicação (MFC
Ethernet)

A função também permite especificar os setpoints de um
MFC quando a comunicação com o especificador externo (por
exemplo, um CLP) é interrompida. O setpoint permanece constante quando a função é usada.
O fluido continua fluindo com o uso desta função, mesmo
quando a comunicação é interrompida.
▶ Certificar-se de que o processo é seguro quando a função for usada.
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11

MANUTENÇÃO

O produto é livre de manutenção quando os fluidos usados não
estiverem demasiadamente sujos e o produto for usado de acordo
com o manual de operação.

11.1

Manutenção para a operação com
fluidos intensamente sujos
PERIGO

Risco de ferimentos decorrentes da pressão na instalação
ou no produto.
▶ Despressurizar a instalação ou produto antes de realizar
trabalhos neles. Esvaziar e ventilar as tubulações.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Desligar a alimentação de tensão antes de realizar trabalhos
na instalação ou produto. Certificar-se de que ninguém pode
ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
Risco de queimaduras e incêndio decorrente das superfícies
quentes do produto.
▶ Não tocar nas superfícies quentes com as mãos sem proteção.
▶ Usar luvas de proteção para tocar no produto.
▶ Manter o produto afastado de todos os materiais ou fluidos
altamente inflamáveis.
Risco de ferimentos por escape de fluido.
▶ Respeitar todas as normas de prevenção de acidentes e
segurança relacionadas ao fluido de trabalho usado.
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ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos decorrentes de trabalhos de manutenção inadequados.
▶ Apenas pessoal técnico treinado pode executar os trabalhos de manutenção. O pessoal deve usar ferramentas
adequadas.
▶ Proteger a instalação contra acionamento não intencional.
▶ Assegurar que a reativação após a manutenção ocorra de
forma controlada.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por mau funcionamento e risco de falha
do produto na abertura do corpo.
As peças sensíveis do produto servem para a regulagem da
vazão e medição da vazão.
▶ Não abrir o corpo do produto.
▶ Executar apenas os trabalhos de limpeza e manutenção no
produto que estão descritos no manual de operação.
▶ Apenas o fabricante pode executar outros trabalhos e calibração.
Realizar os seguintes processos de manutenção quando um
fluido intensamente sujo for usado:
→ Verificar regularmente se há sujeira no filtro de malha de aço
inoxidável. Veja o capítulo 11.1.1.
→ Quando o filtro de malha de aço inoxidável estiver sujo,
limpar o filtro de malha ou substituir como descrito no
capítulo 11.1.1. Se necessitar peças de reposição, ver
capítulo 13 Acessórios, peças sobressalentes.
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11.1.1

Verificar e limpar o filtro de malha de
aço inoxidável

A inspeção e a limpeza possível do filtro de malha de aço inoxidável deve ser feita em intervalos regulares. A frequência da
inspeção e limpeza depende do fluido medido.
1

Parte traseira da placa flangeada
com oring inserido

2
3
4
6
7

→ Soltar os parafusos com uma chave de sextavado interno
de 3 mm e remover a placa flangeada [2]. O o-ring [3] permanece na ranhura na parte traseira da placa flangeada.
→ Remover o anel de retenção [4] com uma pinça, pois o filtro
de malha [6] e o anel [5] são pressionados para fora pela
mola de pressão [7].
→

3

5

→ Posicionar o produto na vertical com a entrada do fluido para
cima.

Item
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Parafusos
Placa de flange
Oring
Anel de retenção
Anel
Filtro de malha em aço
inoxidável
Mola de pressão

Figura 32: Visão explodida – Peças em contato com o fluido de trabalho

Seguir os seguintes passos para inspecionar e limpar o filtro de
malha:

Não limpar o filtro de malha com água da torneira.

→ Limpar o filtro de malha de aço inoxidável [6] com acetona,
álcool isopropílico ou ar comprimido.
→ Secar o filtro de malha.
→

Antes de remontar as peças, certificar-se de que
o lado fino do filtro de malha [6] está virado para a placa
flangeada [2]

→ Apertar a mola de pressão [7] junto com o filtro de aço inoxidável [6] no bloco básico e fixar com a anel de retenção [4].
→ Certificar-se de que o filtro de malha e o oring estão alinhados e não estão inclinados.
→ Colocar a placa flangeada [2] e os parafusos [1].
→ Apertar os parafusos com um torque de aperto de 2,8 Nm
que corresponde a 2,06 lbf ft.
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11.2

Limpeza e recalibração na fábrica

Se o sensor do produto tiver ficado sujo na operação ou for danificado, é possível que o caudal mássico não corresponda mais ao
caudal mássico real.
→ Enviar o produto de volta par ao fabricante, pois o sensor
precisa ser trocado e recalibrado. Seguir o processo de
devolução no capítulo 17 Devolução do produto.

11.3

Trocar o cartão de memória

Proceder da seguinte forma para trocar o cartão de memória no
produto:
→ Desligar a alimentação de tensão do produto.

Figura 33: Direção de introdução do cartão de memória

→ Empurrar o cartão de memória novo até que se ouça um
ruído indicando o travamento. Se o cartão de memória sair, o
travamento terá falhado.

→ Pressionar o cartão de memória levemente com uma pinça
até o limite, pressionar no produto e soltar. O cartão de
memória antigo sai.
→ Atenção à direção de introdução. Veja Figura 33.
Figura 34: Cartão de memória inserido

→ Reiniciar o produto para que os dados do produto sejam
escritos no cartão de memória novo. Possíveis problemas
relacionados com os cartões de memória podem ser consultados no capítulo 12.3.4 e capítulo 12.3.5.
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12

RESOLUÇÃO DA FALHA

12.1.2

12.1

Problemas indicado na exibição de
status do dispositivo

Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:

A exibição de status do produto muda sua cor e seu estado
de acordo com a recomendação NAMUR NE 107 para exibir
eventos de diagnóstico. Se houver vários eventos de diagnóstico, a exibição de status do produto exibirá o evento de
diagnóstico com a prioridade mais alta.
Quando o produto estiver conectado a um barramento de campo,
os códigos referentes aos estados do produto são transmitidos ao
barramento de campo. Veja o capítulo 5.2.

12.1.1

A exibição de status do produto
acende em vermelho (MFM Analógico)

Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. Tensão de trabalho fora da faixa de trabalho. O produto pode
ser danificado.

A exibição de status do produto está
acesa em vermelho (MFM Ethernet)

1. Tensão de trabalho fora da faixa de trabalho. O produto pode
ser danificado.
→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto ficar acesa
sempre em vermelho.
2. A variante Ethernet não está conectada corretamente com o
CLP.
→ Verificar o cabeamento.
→ Verificar o status do CLP.
→ Se o protocolo EtherCAT for usado, certificar-se de que o
cabo entrando (vindo do CLP) esteja conectado à porta ETH1
e o cabo Ethernet saindo, à porta ETH2.
3. Sensor, memória interna ou produto com defeito.
→ Requer manutenção, contatar o fabricante.

2. Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto ficar acesa
sempre em vermelho. Sensor, memória interna ou produto
com defeito.

12.1.3

→ Requer manutenção, contatar o fabricante.

1. Tensão de trabalho fora da faixa de trabalho. O produto pode
ser danificado.

A exibição de status do produto está
acesa em vermelho (MFC Analógico)

Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:

→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto ficar acesa
sempre em vermelho.
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2. Autotune com erro ou Autotune cancelado.

4. Sensor, memória interna ou produto com defeito.

→ Certificar-se de que o fluido está passando através do
produto.

→ Requer manutenção, contatar o fabricante.

→ Executar o autotune novamente.
3. Sensor, memória interna ou produto com defeito.
→ Requer manutenção, contatar o fabricante.

12.1.4

A exibição de status do produto está
acesa em vermelho (MFC Ethernet)

Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. Tensão de trabalho fora da faixa de trabalho. O produto pode
ser danificado.

12.1.5

A exibição de status do produto está
acesa em laranja (MFM Analógico)

O procedimento de calibração está em andamento.
→ Aguardar a conclusão do procedimento de calibração.

12.1.6

A exibição de status do produto está
acesa em laranja (MFM Ethernet)

Identificar a causa:
1. O procedimento de calibração está em andamento.

→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto ficar acesa
sempre em vermelho.

→ Aguardar a conclusão do procedimento de calibração.

2. Autotune com erro ou Autotune cancelado.

12.1.7

→ Certificar-se de que o fluido está passando através do
produto.
→ Executar o autotune novamente.
3. O produto não está conectado corretamente ao CLP.
→ Verificar o cabeamento.

A exibição de status do produto está
acesa em laranja (MFC Analógico)

Identificar a causa:
1. O procedimento de calibração está em andamento.
→ Aguardar a conclusão do procedimento de calibração.
2. O autotune está funcionando.

→ Verificar o status do CLP.
→ Se o protocolo EtherCAT for usado, certificar-se de que o
cabo entrando (vindo do CLP) esteja conectado à porta ETH1
e o cabo Ethernet saindo, à porta ETH2.
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2. Se o protocolo PROFINET for usado, o CLP estará no modo
Stop.

português
BR

→ Aguardar até o autotune encerrar.
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3. O parâmetro Set-point value source é configurado em uma
das seguintes opções de seleção:
• Open-loop control mode
• Manual set-point value
• Analyze system

12.1.8

A exibição de status do produto está
acesa em laranja (MFC Ethernet)

Identificar a causa:
1. O procedimento de calibração está em andamento.
→ Aguardar a conclusão do procedimento de calibração.
2. O autotune está funcionando.
→ Aguardar até o autotune encerrar.
3. O parâmetro Set-point value source é configurado em uma
das seguintes opções de seleção:
• Open-loop control mode
• Manual set-point value
• Analyze system
4. Se o protocolo PROFINET for usado, o CLP estará no modo
Stop.

12.1.9

A exibição de status do produto está
acesa em amarelo (MFM Analógico)

um dos valores seguintes encontra-se fora da especificação: o
sensor ou o produto pode estar com danos.
• temperatura do fluido
• A temperatura do produto
• A alimentação de tensão
→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto continuar acesa
em amarelo.

12.1.10 A exibição de status do produto está
acesa em amarelo (MFM Ethernet)
Identificar a causa:
1. um dos valores seguintes encontra-se fora da especificação:
o sensor ou o produto pode estar com danos.
• temperatura do fluido
• A temperatura do produto
• A alimentação de tensão
→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto continuar acesa
em amarelo.
2. O protocolo Ethernet está sendo modificado.
→ Aguardar até que a mudança do protocolo seja concluída.
Isso pode demorar até 1 minuto.
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12.1.11 A exibição de status do produto está
acesa em amarelo (MFC Analógico)

• A temperatura do produto

Identificar a causa:

→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto continuar acesa
em amarelo.

1. um dos valores seguintes encontra-se fora da especificação:
o sensor ou o produto pode estar com danos.
• temperatura do fluido
• A temperatura do produto
• A alimentação de tensão
→ Operar o produto dentro das especificações. Devolver o
produto se a exibição de status do produto continuar acesa
em amarelo.
2. A posição do setpoint para a válvula de regulação alcançou
(quase) 100%. O setpoint não pode ser alcançado.
→ Aumentar a pressão de entrada ou reduzir a pressão de
retorno.
→ Se a queda da pressão no tubo for muito alta, reduzir a
queda da pressão.
→ Se os filtros instalados no tubo estiverem muito sujos, eles
deverão ser limpos.

12.1.12 A exibição de status do produto está
acesa em vermelho (MFC Ethernet)
Identificar a causa:
1. um dos valores seguintes encontra-se fora da especificação:
o sensor ou o produto pode estar com danos.
• temperatura do fluido
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• A alimentação de tensão

2. A posição do setpoint para a válvula de regulação alcançou
(quase) 100%. O setpoint não pode ser alcançado.
→ Aumentar a pressão de entrada ou reduzir a pressão de
retorno.
→ Se a queda da pressão no tubo for muito alta, reduzir a
queda da pressão.
→ Se os filtros instalados no tubo estiverem muito sujos, eles
deverão ser limpos.
3. O protocolo Ethernet está sendo modificado.
→ Aguardar até que a mudança do protocolo seja concluída.
Isso pode demorar até 1 minuto.

12.1.13 A exibição de status do produto está
acesa em azul
Erro interno de memória.
→ Requer manutenção, contatar o fabricante.
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Resolução da falha

12.2

Problemas exibidos pelo LED de
status da válvula motorizada

12.2.1

LED piscando vermelho, LED aceso
em vermelho

Identificar a causa:
1. A temperatura do fluido ou ambiente está muito alta.
→ Observar a temperatura ambiente máxima e a temperatura do
fluido.
→ Reiniciar o produto para desligar o LED piscando em vermelho. Desligar a alimentação de tensão brevemente para
reiniciar o produto.
2. Há um cabo rompido.
→ Certificar-se de que as conexões elétricas entre o corpo do
produto e a válvula motorizada não estão frouxas.LED pis-

cando em amarelo

As condições operacionais ou as condições do processo da
válvula motorizada estão fora do especificado.
→ Operar o produto na faixa permitida.

12.3

Outros problemas

12.3.1

A indicação de status do produto está
desligada

os seguintes passos:
→ Certificar-se de que o produto está cabeado corretamente.
→ Certificar-se de que a alimentação de tensão é de 24 V DC.
→ Verificar, se a fonte de alimentação está estável.

12.3.2 A exibição de status do produto está
piscando
Quando a exibição de status do produto estiver piscando, o
produto estará selecionado no software Bürkert Communicator.
O produto retorna automaticamente após 10 segundos para o
estado anterior.

12.3.3 A indicação de status do produto
desliga em intervalos regulares
Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. A fonte de alimentação cai temporariamente e o produto
reinicia.
→ Usar uma tensão de alimentação com potência suficiente.
2. A queda da tensão no cabo de conexão é muito grande.
→ Aumentar a bitola do cabo.
→ Reduzir o comprimento do cabo.

Se a exibição de status não acender, o produto ou o sistema não
estarão recebendo tensão. Para solucionar este problema, seguir
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12.3.4 O produto trocado não está aplicando
os valores do produto com defeito
Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. O número de artigo do produto é diferente do número de
artigo do produto com defeito.
→ Usar um produto novo com o mesmo número de identificação do
produto com defeito. Os valores podem ser transmitidos
apenas para produtos com os mesmos números de item.
2. O cartão de memória está com defeito. O produto não conseguiu escrever nenhum valor no cartão de memória.
→ Trocar o cartão de memória. Veja o capítulo 11.3.

12.3.5 O produto trocado não está aplicando
todos os valores do produto com
defeito
A descrição do produto novo é diferente da estrutura do produto
com
defeito. Apenas os valores disponíveis do produto defeituoso
podem ser aplicados pelo produto novo.
→ Configurar os valores novos do produto trocado com o software Bürkert Communicator. Para conectar o produto com o
software Bürkert Communicator, veja o capítulo 10.4.
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12.3.6 Nenhum caudal mássico (MFM)
As linhas foram dimensionadas excessivamente ou não foram
completamente purgadas.
→ Purgar as linhas.
→ Alterar o diâmetro das linhas.

12.3.7 Nenhum caudal mássico (MFC)
Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. O produto possivelmente está executando uma das funções
descritas no capítulo 10.9 Especificação da fonte do setpoint
(MFC). O produto não está no modo de operação normal.
Veja o capítulo 10.7.
→ Aguardar até que o produto volte para o modo de operação
normal.
2. As linhas foram dimensionadas excessivamente ou não foram
completamente purgadas.
→ Purgar as linhas.
→ Alterar o diâmetro das linhas.
3. O setpoint está abaixo do limite para o desligamento zero.
→ Aumentar o setpoint até que ele seja 2 % maior que a vazão
nominal.
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12.3.8 Valor medido instável (MFM)
A função terra (FE) não está conectada corretamente.
→ Usar um cabo verde-amarelo mais curto possível para a
conexão da função terra. A bitola do cabo dever ser no
mínimo igual à bitola do cabo de alimentação de tensão. Veja
o capítulo 8.7.

12.3.9 Valor medido instável (MFC)
Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. A função terra (FE) não está conectada corretamente.
→ Usar um cabo verde-amarelo mais curto possível para a
conexão da função terra. A bitola do cabo dever ser no
mínimo igual à bitola do cabo de alimentação de tensão. Veja
o capítulo 8.7.
2. A ondulação da tensão de alimentação é muito grande.
→ Certificar que a tensão de alimentação corresponde aos
dados técnicos 6.9 Dados elétricos.
3. O produto precisa compensar irregularidades causados
por um fornecimento de pressão instável, por exemplo, das
bombas.
→ Instalar um regulador de pressão adequado antes do
produto.
→ Instalar um vaso de expansão para amortecer as variações
de pressão.

12.3.10 Setpoint em 0 %, mas o fluido de
trabalho continua fluindo (MFC)
A pressão de trabalho está acima da pressão da vedação da
válvula de regulação.
→ Reduzir a pressão operacional.
→ Enviar o produto de volta para o fabricante para consertar o
defeito.

12.3.11 Setpoint em 0 %, a válvula de
regulação está fechada, sem caudal
mássico, mas um caudal mássico
diferente de zero é medido (MFC)
Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. A posição de montagem da válvula está errada.
→ Montar o produto na posição de montagem indicada na
placa de calibração ou no protocolo de calibração.
→ Executar a função autotune para ajustar o produto às condições operacionais.
2. O fluido de trabalho é diferente do fluido que foi informado na
calibração.
→ Usar o fluido de trabalho indicado ou enviar o produto para o
fabricante para recalibração com fluido de trabalho novo.
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12.3.12 O setpoint não é alcançado (MFC)

13

Identificar a causa para possibilitar a solução do problema:
1. O filtro malha está entupido.

CUIDADO

→ Limpar ou trocar o filtro de malha.
→ Executar a função autotune para ajustar o produto às condições operacionais.
2. A pré-pressão está muito baixa.
→ Aumentar a pré-pressão na altura da pressão de calibração.
3. A pressão de retorno está muito alta.
→ Limpar os tubos de fluido atrás do produto se eles estiverem
sujos.

ACESSÓRIOS, PEÇAS
SOBRESSALENTES

Risco de ferimentos e de danos materiais por peças erradas.
Acessórios errados e peças de reposição inadequadas podem
causar ferimentos e danos ao produto e aos seu ambiente.
▶ Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da
Bürkert.

13.1

Acessório elétrico

Tabela 36: Acessórios elétricos, variante analógica com conector
D-Sub-DE-9 (macho)

Item
Conector D-Sub-DE-9 (fêmea) com cabo de
5 m com extremidade descascada
Conector D-Sub-DE-9 (fêmea) com cabo de
10 m com extremidade descascada

Número do item
580 882
580 883

Tabela 37: Acessório elétrico, todas as variantes

Item
Kit de pendrive büS (sem fonte de
alimentação
Cartão de memória

Número do item
772 551
Mediante
solicitação

→ Mais acessórios, veja a ficha de dados do produto.
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13.2

Uniões roscadas de anel de aperto
para um produto com conexões
de rosca interna G

As placas de conexão de rosca do produto cumprem a norma
DIN ISO 228/1. Se as uniões roscadas de tubo não forem fornecidas
com o produto, escolher as uniões roscadas de tubo que correspondam à conexão fluídica do produto. Encomendar a vedação
também de acordo com a conexão fluídica e o diâmetro do tubo.
Tabela 38: Uniões roscadas de anel de aperto em aço inoxidável e as
vedações

Conexão de
rosca interna no
produto, conforme
DIN ISO 228/1
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

Diâmetro
do tubo
6 mm
8 mm
1/4"
3/8"
8 mm
10 mm
1/4"
3/8"
10 mm
12 mm
1/2"
3/4"

Número do item
União roscada
de anel de
Vedação
aperto em aço
(1 peça)
inoxidável
901 538
901 575
901 540
901 551
901 579
901 553
901 542
901 576
901 544
901 555
901 580
901 556
901 546
901 577
901 548
901 557
901 581
901 558

Conexão de
rosca interna no
produto, conforme
DIN ISO 228/1
G 3/4
G 3/4
G1

13.3

Número do item
União
roscada
Diâmetro
de anel de
Vedação
do tubo
aperto em aço
(1 peça)
inoxidável
12 mm
901 549
901 578
3/4"
901 559
901 582
Mediante solicitação

Filtro de malha

Tabela 39: Peças de reposição – Filtro de malha

Item
Filtro de malha de aço inoxidável, malha de
250 µm

13.4

Número do
item
Mediante
solicitação

Documentação e software
adicional

Tabela 40: Documentação e software

Variante do produto: arquivo de descrição do produto e arquivo de descrição do objeto

Download em
country.burkert.com

Software Bürkert Communicator

Download em
country.burkert.com

português
BR
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Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Descomissionamento

14

DESCOMISSIONAMENTO

14.1

Instruções de segurança
PERIGO

Risco de ferimentos decorrentes da pressão na instalação e
no produto.
▶ Despressurizar a instalação ou produto antes de realizar
trabalhos neles. Esvaziar e ventilar as tubulações.
Risco de ferimento por choque elétrico.
▶ Antes da execução de trabalhos na instalação ou no produto, desconecte a tensão de alimentação. Certificar-se de
que ninguém pode ligar a alimentação de tensão.
▶ Respeitar todos as normas de prevenção de acidentes e
segurança vigentes para dispositivos elétricos.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos por desmontagem incorreta.
▶ Apenas pessoal técnico autorizado com ferramenta apropriada tem autorização para realizar a desmontagem.
Risco de ferimentos com fluidos perigosos.
▶ Lavar os fluidos perigosos, despressurizar e esvaziar os
tubos antes de desmontar os tubos ou válvulas.
▶ Respeitar as normas de prevenção de acidentes e segurança relacionadas ao fluido de trabalho usado.
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14.2

Desmontagem do produto

→ Reduzir a pressão do fluido de operação no sistema.
→ Lavar o produto com um fluido neutro (por exemplo,
nitrogênio).
→ Reduzir a pressão do fluido de lavagem no sistema.
→ Desligar a alimentação de tensão do produto.
→ Remover o cabeamento elétrico.
→ Desconectar os conexões de fluido.
→ Remover o produto.

Tipo 8745 Ethernet, 8745 analógico
Transporte

15

TRANSPORTE

16

NOTA
Danos de transporte.
O produto pode ser danificado se não for protegido para o
transporte.
• Remover cabos, tomadas, filtros externos e material de instalação.
• Proteger as interfaces elétricas e com bujões.
• Limpar e ventilar os produtos sujos.
• Fechar as conexões de fluido com tampas de proteção. As
tampas de proteção protegem e vedam.
• Embalar o produto em dois sacos de fecho rápido para evitar
sujeira durante o transporte.
• Transportar o produto protegido contra umidade e sujeira em
uma embalagem resistente.
• Impedir que a temperatura de armazenagem permitida fique
acima ou abaixo dos limites.

ARMAZENAMENTO E
DESCARTE

NOTA
O armazenamento errado pode causar danos no produto.
• Fechar as conexões de fluido com tampas de proteção.
• Secar o produto e armazenar em sacos de fecho rápido sem
poeira e bem vedados.
• Temperatura de armazenamento: –10 °C...+70 °C.
Danos ambientais por peças sujas com os fluidos.
• Descartar o dispositivo e a embalagem de forma ambientalmente correta.
• Respeitar as normas vigentes de descarte e de proteção
ambiental.
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DEVOLUÇÃO DO PRODUTO
Nenhum trabalho ou exame será realizado no produto
enquanto não houver uma declaração válida de
contaminação.
Para a devolução do produto usado é preciso haver um
número de devolução.

Contatar o distribuidor Bürkert para devolver o produto para a
Bürkert.
português
BR
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