
Copyright by SERWOKONTROL Sp. z o.o.
54-426 Wroc³aw, ul. Przemkowska 15;   tel. 0-71 373-79-64, fax 0-71 354-59-54;   http://www.serwokontrol.pl/

Producent zastrzega mo¿liwo�æ dokonywania zmian technicznych bez powiadomienia.
Wojciech Czechowski, tel. +48 601 24 76 38

B.1067.1-Feb.06
1/1

B-24

ZA
WO

RY
PN

EU
MA

TY
CZ

NE
SID

E-C
ont

rol 
(po

zyc
jon

er)
Pozycjoner elektropneumatyczny

SIDE-Control wbudowany regulator PID
Typ 1067

Wybrane nastawy pozycjonera / regulatora
Typ czujnika po³o¿enia: liniowy, obrotowy.
Sygna³ zadany: 4�20mA, 0�20mA, 0�10V (procesu lub po³o¿enia).
Rodzaj napêdu: si³ownik jedno- lub dwustronnego dzia³ania.
Charakterystyki:
liniowa, 4 równoprocentowe, programowalna z 20 punktów.
Strefa nieczu³o�ci regulatora po³o¿enia.
Szczelne domkniêcie.
Kierunek dzia³ania regulatora po³o¿enia i procesu.
Zawê¿enie zakresu sygna³u zadanego po³o¿enia.
Ograniczenie zakresu dzia³ania napêdu.
Spowolnienie dzia³ania napêdu.
Nastawy regulatora PID: warto�æ zadana lub sygna³ zadany, skala
sygna³u zadanego, parametry P, I, D, strefa nieczu³o�ci regulatora proc.
Wej�cie binarne: otwarcie / zamkniêcie / ustawienie zaworu w zadanej
pozycji.
Wyj�cie (opcja):
analogowe: warto�æ po³o¿enia lub procesu,
binarne: przekroczenie b³êdu regulacji lub po³o¿enia napêdu albo
sterowanie zewnêtrznymi zaworami.
Kod zabezpieczaj¹cy przed wej�ciem do menu.
Funkcja dostosowania parametrów czujnika po³o¿enia i regulatora
po³o¿enia.

Opis
Pozycjoner SideControl typu 1067 s³u¿y do regulacji pozycji zaworów
sterowanych pneumatycznie. Urz¹dzenia tego typu mog¹ byæ,
w zale¿no�ci od wersji, zamontowane na zaworach proporcjonalnych
Bürkerta, jak równie¿ na zaworach z napêdami o ruchu liniowym lub
obrotowym, jedno- lub dwustronnego dzia³ania, zbudowanymi  zgodnie
z DIN IEC 534-6 lub VDI/VDE 3845. W zale¿no�ci od potrzeb, pozycjoner
mo¿e byæ wyposa¿ony w wewnêtrzny albo zewnêtrzny czujnik po³o¿enia.
Pozycjoner mo¿na wykorzystaæ do budowy lokalnych uk³adów regulacji
ci¹g³ej, poprzez aktywowanie wewnêtrznego regulatora PID, w który
urz¹dzenie jest wyposa¿one standardowo.

Dane techniczne
Dane elektryczne
Napiêcie zasilania:
Pobór mocy:
Wej�cie sygna³u zadanego
po³o¿enia / procesu:
Wej�cie sygna³u z prze-
twornika:
Wej�cie binarne:
Sposób przy³¹czenia:
Dane pneumatyczne
Medium steruj¹ce:
Ci�nienie steruj¹ce:
Pobór powietrza:
Zapotrzebowanie na po-
wietrze w stanie ustalo-
nym napêdu:
Przy³¹cza:
Parametry powietrza:

cz¹stki sta³e:
zawarto�æ cz¹stek:

ci�nieniowy punkt rosy:
zawarto�æ oleju:

Budowa i parametry
Gabaryty (szer./ wys./ g³.):
Materia³ obudowy:
Materia³ p³yty przy³¹cz.:
Masa pozycjonera:
Stopieñ ochrony:
Zakres temperatur pracy:

liniowy:
k¹towy:

24 V DC
< 10 W
4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V
4...20 mA, Rwe = 175Ω
ze styków bezpotencja³owych
wewnêtrzna listwa zaciskowa 1,5 mm2
wprowadzenie przez d³awnice 2 x PG 9
powietrze filtrowane, naolejone lub nie
6 bar
max 35 lub 70 Nl/min, w zale¿no�ci od wersji

0 Nl / min
gwint wewnêtrzny G 1/8
kl. 4 (max 15µm)
kl. 5 (max 10 mg/m3)
kl. 4 (+3 oC)
kl. 5 (max 10 mg/m3)
125 mm / 80 mm / 80 mm
aluminium lakierowane
aluminium oksydowane
ok. 1 kg
IP 65
0...60oC

10...80 mm
0...180o

Zakres pomiaru po³o¿enia systemu wewnêtrznego
(je�li wyposa¿ono):

Specyfikacja    
   Numery zamówieniowe 

Rodzaj si³ownika zaworu 
 

Sposób dzia³ania 
 

Wielko�æ si³ownika Bürkert 
lub wspó³czynnik QNn  
zaworów wbudowanych 

pozycjoner czujnik 
po³o¿enia 

adapter 
czujnika 
po³o¿enia 

adapter 
pozycjonera 

Si³ownik t³okowy Bürkert jednostronnego dzia³ania NC E-63, F-80 642 292 A 449 909 L 550 649 X 642 769 X 
Si³ownik t³okowy Bürkert jednostronnego dzia³ania NC G-100, H-125 642 292 A 449 909 L 550 650 U 642 768 W 

jednostronnego dzia³ania 35 Nl/min 416 947 Q wewnetrzny 420 153 U Membranowy liniowy ze 
sprzêgiem wg DIN IEC 534-6 dwustronnego dzia³ania 35 Nl/min 416 948 Z wewnetrzny 420 153 U 

jednostronnego dzia³ania 35 Nl/min 416 947 Q wewnetrzny 420 152 T Obrotowy z konsol¹1) i ze 
sprzêgiem wg VDI/VDE 3845 dwustronnego dzia³ania 35 Nl/min 416 948 Z wewnetrzny 420 152 T 
1) Konsola (zwana mostkiem) powinna zostaæ dostarczona przez producenta napêdu, jako element dodatkowy. 
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