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Pozycjoner elektropneumatyczny
TOP-Control wbudowany regulator PID

Typ 8630

Funkcje oprogramowania
- Automatyczne sprawdzenie i dostosowanie parametrów do
rzeczywistego zaworu regulacyjnego z wykorzystaniem funkcji
X-Tune lub P.Co-Tune
- Automatyczny lub rêczny wybór charakterystyk korekcyjnych
- Parametryzacja g³owicy do funkcji pozycjonera oraz do funkcji
regulatora procesu
- Konfiguracja binarnego wej�cia, analogowego wyj�cia lub dwóch wyj�æ
binarnych
- Ustawienie warto�ci zadanej
- Ograniczenie skoku si³ownika
- Ustawienie progu czu³o�ci lub ca³kowitego domkniêcia zaworu
- Ustawienie kierunku dzia³ania
- Zabezpieczenie kodem

Opis
Pozycjoner TopControl typu 8630 s³u¿y do regulacji pozycji zaworów
sterowanych pneumatycznie z napêdem t³okowym. S¹ to np. zawory
typoszeregów: 2702, 2712, 2730, 2731 i 2731K, jak równie¿ zawory
kulowe oraz klapowe z pneumatycznym napêdem obrotowym Bürkerta.
Urz¹dzenie wraz z napêdem pneumatycznym tworz¹ wizualnie
i funkcjonalnie jedn¹ ca³o�æ.
Pozycjoner mo¿na wykorzystaæ do budowy lokalnych uk³adów regulacji
ci¹g³ej, poprzez aktywowanie wewnêtrznego regulatora PID (je�li
urz¹dzenie jest wyposa¿one). Warto�æ rzeczywista procesu (sygna³ z
sensora pomiarowego) mo¿e byæ doprowadzony bezpo�rednio do
regulatora, jako sygna³ normalny (4...20 mA), sygna³ czêstotliwo�ciowy
lub z Pt100.

Dane techniczne
Dane elektryczne
Napiêcie zasilania:
Pobór mocy:
Wej�cie sygna³u zadanego
po³o¿enia / procesu:
Oporno�æ wej�ciowa s.z.:
Wej�cie sygna³u z prze-
twornika:
Oporno�æ wej�ciowa s.p.:
Sposób przy³¹czenia:

Dane pneumatyczne
Medium steruj¹ce:
Ci�nienie steruj¹ce:
Pobór powietrza:
Zapotrzebowanie na po-
wietrze w stanie ustalo-
nym napêdu:
Przy³¹cza:
Parametry powietrza:

powietrze steruj¹ce:
cz¹stki sta³e:

zawarto�æ cz¹stek:
ci�nieniowy punkt rosy:

zawarto�æ oleju:
Budowa i parametry
Gabaryty (szer./ wys.):
Materia³ obudowy:
Materia³ pokrywy:
Materia³ uszczelnienia:
Masa pozycjonera:
Stopieñ ochrony:
Temperatura pow. ster.:
Temperatura otoczenia:
System pozycjonowania:
si³own. jednostr. dzia³ania:
si³own. dwustr. dzia³ania:

Czujnik po³o¿enia:

Protokó³ komunikacyjny:
Opcjonalnie:

24 V DC ±10%, stabilizowane
< 5 W
4...20 mA, 0...20 mA, 0...5 V, 0...10 V
180 Ω dla 0/4...20 mA
19 kΩ dla 0...5/10 V
4...20 mA, Pt100, czêstotliwo�ciowy
180 Ω dla 0/4...20 mA
19 kΩ dla sygna³u czêstotliwo�ciowego
wewnêtrzna listwa zaciskowa 1,5 mm2
wprowadzenie przez d³awnice 3 x M16x1,5
wielopinowa wtyczka okr¹g³a
powietrze filtrowane, naolejone lub nie
3...7 bar1)
100 Nl/min

0 Nl / min
gwint wewnêtrzny G 1/4
klasy jako�ciowe wg DIN ISO 8573-1
kl. 5 (max 40µm)
kl. 5 (max 10 mg/m3)
kl. 3 (max -20 oC)
kl. 5 (max 25 mg/m3)
~132 mm / ~127 mm
PPE/PA
PSU (przezroczyste)
NBR
ok. 1 kg
IP 65
-10...50oC
-10...50oC
(dla doprowadzenia powietrza do i odpro-
wadzenia powietrza z si³ownika)
2 zawory elektromagnetyczne
4 zawory elektromagnetyczne
Potencjometr liniowy wysokiej rozdzielczo-
�ci z tworzywa przewodz¹cego, lu�no
sprzê¿one z t³oczyskiem napêdu
Profibus DP lub DeviceNet, inne na zapytanie
2 wyj�cia binarne, indukcyjne czujniki zbli-
¿eniowe, analogowy sygna³ zwrotny, regu-
lator procesowy PID

1) Ci�nienie powietrza steruj¹cego musi byæ wy¿sze o ok. 0,5 - 1 bar od
ci�nienia wymaganego do przesterowania si³ownika.
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Kompletne urz¹dzenie

Kompletny zawór regulacyjny sk³ada siê z zaworu proporcjonalnego oraz
g³owicy TopControl typu 8630. G³owica TopControl typu 8630 do regulacji
ci¹g³ej jest dostarczana w komplecie z zaworem, jako funkcjonalna
ca³o�æ.
Aby zamówiæ kompletny zawór regulacyjny nale¿y wyszczególniæ:
- numer zamówieniowy (identyfikacyjny) zaworu proporcjonalnego (patrz
karty typów 2702, 2712, 2731K),
- numer zamówieniowy g³owicy TopControl (patrz tabela na nastêpnej
stronie),
- odpowiednie wtyczki, g³owiczki i przewody,
- przy wykazie elementów nale¿y zamie�ciæ adnotacjê:

�Kompletny zawór regulacyjny TopControl�

Schematyczna budowa TopControl 8630
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Specyfikacja 
      Numery zamówieniowe 

Funkcja Indukcyjny czujnik 
zbli¿eniowy 

Sygna³ zwrotny 
4...20 mA 

Wej�cie 
binarne 

Wyj�cie 
binarne 

Przy³¹cze elektryczne 
 

dla napêdów 
Ø 80, 100 

dla napêdów 
Ø 125 

Pozycjoner  brak nie tak nie d³awnice kablowe 140 600 143 429 

Pozycjoner  brak tak tak 2 d³awnice kablowe 140 611 144 158 

Pozycjoner  
+ regulator brak nie tak nie d³awnice kablowe 140 616 143 410 

Pozycjoner  
+ regulator brak tak tak 2 d³awnice kablowe 145 909 144 471 

Pozycjoner  
+ regulator brak nie tak nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 143 141  145 521 

Pozycjoner  
+ regulator 

brak nie tak nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 142 780 143 393 

Pozycjoner  
+ regulator 

2 nie tak nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 142 208 145 522 

Pozycjoner  
+ regulator 2 nie tak nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 142 292 143 426 

Pozycjoner  
+ regulator brak tak tak 2 wtyczka okr¹g³a wielopin. 140 612 145 523 

Pozycjoner  
+ regulator brak tak tak 2 wtyczka okr¹g³a wielopin. 140 626 144 139 

Pozycjoner 
+ Profibus DP 

brak nie nie nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 157 781 158 769 

Pozycjoner 
+ DeviceNet 

brak nie nie nie wtyczka okr¹g³a wielopin. 145 526 145 527 
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Pozycjoner elektropneumatyczny
TOP-Control wbudowany regulator PID

Typ 8630

Elementy dod atkowe 

Opis Numery  
zamówieniowe 

Z³¹cze M16, 12-pinowe, dla wej�æ i wyj�æ binarnych 
oraz dla warto�ci zadanej pozycji / procesu 917 675 

Z³¹cze M12, 4-pinowe, dla zasilania 917 116 
Z³¹cze M8, 4-pinowe, dla warto�ci procesu (z sensora) 917 676 
Z³¹cze M8, 4-pinowe, inicjatory 917 131 
Z³¹cze M12, Profibus DP (wtyczka) 918 198 
Z³¹cze M12, 5-pinowe, DeviceNet 917 116 
Z³¹cze M12, Profibus DP (gniazdo) 918 447 

 

Wymiary [mm]

Schemat funkcjonalny


