Ustawnik pozycyjny

Instrukcja obsługi
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1 ROZPOCZĘCIE PRACY

1.2 Rozpoczęcie pracy z ustawnikiem typu 8692
1.2.1
Ustawienia podstawowe

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi ustawników
pozycyjnych Typu 8692/8693 znajdziesz na naszej stronie
Internetowej.

Podstawowe ustawienia przeprowadzane są na poziomie
ustawień. Aby przełączyć się z poziomu procesu do poziomu
ustawień należy wcisnąć przycisk
przez ok. 3 s.
W celu rozpoczęcia pracy należy ustawić następujące parametry:
• Sygnał wejściowy (INPUT)
• Automatyczna kalibracja ustawnika (X.TUNE)

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ustawienie dotyczy tylko zaworów procesowych, które nie zostały
wcześniej dostosowane:
• Ustawienia sposobu działania dla siłownika pneumatycznego
(ACTUATOR)
Ustawienie sposobu działania (A, B lub I) w menu
ACTUATOR jest opisane w instrukcjach obsługi typów
8692/8693.

Ryzyko uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego użytkowania!
Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia
urządzenia oraz jego otoczenia.
➢ Przed rozpoczęciem czynności upewnij się, że personel
obsługujący urządzenie zapoznał się i zrozumiał zawartość
instrukcji obsługi.
➢ Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i używaj
urządzenie zgodnie z zaleceniami.
➢ Obsługę
urządzenia
mogą
przeprowadzać
tylko
upoważnione osoby.
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Najczęściej typ 8692/8693 jest połączony z zaworem
regulacyjnym. Wtedy sposób działania siłownika jest
fabrycznie ustawiony. Z tego powodu wprowadzenie funkcji
sterującej (A, B lub I) nie jest wymagane w przypadku
dołączonego zaworu regulacyjnego.
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Ustawienia sygnału wejściowego (INPUT)
Automatyczna kalibracja ustawnika pozycyjnego (X.TUNE)
➢
Ustawienia sygnału wejściowego dla wartości zadanej w
menu INPUT (4 … 20 mA; 0 … 20 mA; 0 … 10 V lub 0 … 5 V).
Niebezpieczeństwo spowodowane zmianą pozycji gdy funkcja
X.TUNE jest włączona!
Gdy funkcja X.TUNE jest aktywna a urządzenie ma doprowadzone
ciśnienie operacyjne, pojawia się ryzyko uszkodzeń.
➢ Nigdy nie uruchamiaj funkcji X.TUNE w czasie, gdy proces
jest aktywny!
➢ Zabezpiecz system przed nieplanowanym załączeniem!
ZWRÓĆ UWAGĘ!
Źle podłączone ciśnienie zasilające lub ciśnienie medium
może doprowadzić do niepoprawnej kalibracji urządzenia!
➢ Włącz X.TUNE zawsze z załączonym ciśnieniem zasilającym.
➢ Włącz funkcję X.TUNE najlepiej bez podłączonego ciśnienia
medium, aby siły przepływu nie wpływały na proces kalibracji.

Poniższe funkcje są przeprowadzane automatycznie:
• Dopasowanie sygnału czujnika do fizycznego
przemieszczenia używanego napędu.
• Dostosowanie sygnału PWM
do sterowania
zaworami elektormagnetycznymi zintegrowanymi
z ustawnikami typu 8692/8693.
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•

Ustawienie parametrów sterujących ustawnika. 2 Rozpoczęcie pracy z ustawnikiem typu 8693
Optymalizacja
jest
przeprowadzona
zgodnie
z kryterium najkrótszego możliwego czasu rekacji W celu sterowania ustawnikiem jako regulatorem procesu,
zaworu na sygnały sterujące.
wykonaj następujące kroki:

Aby zakończyć X.TUNE wciśnij przycisk

1. Ustawienie pozycjonera:
Opis zamieszczony jest w rozdziale 1.2.1.

.

Procedura:
2. Ustawienia regulatora procesu:
➔ Dodaj funkcję zewnętrzną P.CONTROL do menu
głównego (MAIN) używając menu konfiguracyjnego
(ADD.FUNCTION).

Musisz zamknąć menu główne poprzez wciśnięcie
przycisku
zanim zmodyfikowane dane zsotaną
zapisane do pamięci (EEPROM). Podczas procesu
zapisywania, na wyświetlaczu pojawia się symbol zapisu .
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3 Podstawowe ustawienia regulatora procesu

P.CONTROL – ustawienia:

➔ W menu głównym (MAIN) wybierz funkcję P.CONTROL

i zaimplementuj podstawowe ustawienia.

Ustawienia parametrów może być przeprowadzona za
pomocą funkcji P.TUNE.
www.burkert-polska.pl
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4 Ręczna zmiana zadanej wartości procesu
Procedura:
1. Ustaw domyślą wartość zadaną na poziomie
ustawień:

2. Na poziomie procesu, manulanie zmień zadaną wartość
procesu:
➔ Użyj strzałek
aby wyświetlić menu wyboru
zadanej wartości procesu (SP).
➔ Wciśnij przycisk
.
➔ Wprowadź
zadaną
wartość
procesu (tak jak
pokazano
na
rysunku po prawej.
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