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7. Gyorsbeállítás
7.1

Egyutú szabályozó szelepekhez

Az alábbi programlépések olyan szelepekre vonatkoznak, amelyeknél a szelepfej a szelepülék
felett van és a direct (DIR) működésű szelep 4 mA jelre zár és 20 mA jelre nyit.
Figyelem: A Spirax PN5100 és PN6100 tip. pneumatikus mozgatóművel szerelt pozícionálók
beállítása a 9.5.2. pont szerint.

7.1.1
.

Szereld fel a pozícionálót az 5. pont szerint. Villamos oldali bekötés a 6. pont szerint.
Sűrített levegő csatlakoztatás az 5.4. pont szerint.

7.1.2

Adj min. 3,6 mA szabályozó jelet a pozicionálóra.
A kijelzőn “SET-UP NOW” jelenik meg.

7.1.3

Zárd a szabályozó szelep előtti elzáró szerelvényt. Nyomd meg és 3 másodpercig
tartsd nyomva a
Menű gombot. Visszaszámolás után a kijelzőn “SP200 MENU”
jelenik meg.
Nyomd meg a
gombot, hogy a kijelzőn “MANOP”, kézi üzemmód jelenjen meg.

7.1.4
7.1.5

Nyomd meg és 3 másodpercig tartsd nyomva a Menű gombot. A program
kézi szabályozásra vált és a kijelzőn “MCTL” jelenik meg.

7.1.6

Nyomd
vagy
a szelep felfelé, vagy lefelé mozgatásához.
Ellenőrizd a szelepszár/működtető akadás mentes mozgását.
Nyomásra a kijelzőn “VENT” (ürítés/szelepnyitás) jelenik meg.
Nyomásra a kijelzőn “FILL” (töltés/szelepzárás) jelenik meg.
Hiba esetén - a 7.1.7. programlépés előtt - a hibát javítsd ki.

7.1.7

Nyomd meg a
Menü gombot, a program visszatér a főmenű, kézi
mozgatás üzemmódba és a kijelzőn “MANOP” jelenik meg.

7.1.8

Nyomd a meg a
gombot a főmenű, automatikus beállításba történő átlépéshez.
A kijelzőn “AUTOS” (autostroke) jelenik meg.

7.1.9

Nyomd meg és 3 másodpercig tartsd nyomva a
Menű gombot az automatikus
beállítás indításához. Az aut. beállítás kb. 2-3 percig tart.
A
Menü gomb megnyomásával az aut. beállítási folyamat megszakítható.
“ABORT” a kijelzőn: Az automatikus beállítási folyamat megszakadt, vagy
mechanikai probléma lépett fel az aut. beállítás során.
“!” jel a kijelzőn: Az automatikus beállítás sikertelen volt. A lehetséges hibákat lásd
a 9.4. pontban.
Sikeres aut. beállítás után a program magától visszatér aut. beállítás kezdés üzemmódba és a kijelzőn AUTOS jelenik meg. A sikeres beállítást jel mutatja a kijelzőn.

7.1.10 Nyomd meg a

Gombot háromszor egymás után. A készülék futtatás üzemmódba lép, a kijelzőn „RUN“ jelenik meg.

7.1.11 Nyomd meg és 3 másodpercig tartsd nyomva a

Menű gombot.
A pozicionáló normal üzemmódba kerül, a szelep a szabályozó jel szerinti értékre
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áll be és a kijelzőn a szelepállás %-os értéke jelenik meg.
A sikeres gyorsbeállítás után zárd és csavarozd vissza a pozicionáló fedelét.

7.2

Poziciónáló beállítás osztó/keverö (kétutú)
szabályozó szelepekhez
(0 – 100% szelepemelkedés beállításához lásd a 9.4.1. pontot és a 37 és 38 sz. ábrákat)
Hajtsd végre a 7.1.1. – 7.1.9. szerinti beállításokat.

7.2.1 A sikeres aut. beállítás után, a főmenűbe történő belépéshez nyomd meg a

gombot,

amíg a kijelzőn „SET“ jelenik meg.

7.2.2 Nyomd a

Menü gombot, amíg a „VALVE TYPE“ jelenik meg a kijelzőn. Nyomd a
gombot, hogy a kijelzőn “VALVE 3-PORT” jelenjen meg.

7.2.3 N yo m d m e g a
Ismét nyomd meg a

M e n ű g o m b o t a “ VA LV E 3 - P O RT ” k i vá l a s z t á s á h o z .
Menű gombot a főmenűben lévő beállítás, “SET” kijelzéséig.

7.2.4 Nyomd meg a

gombot kétszer, hogy a főmenűben a kijelzőn a “RUN” jelenjen meg.
Hajtsd végre a 7.1.11. szerinti beállításokat.
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8. Programozási folyamatábra
Fig. 29
Beállítás most

Szoftver verzió
(Ver X.XX)

RETRN parancstól
(SP200 MENÜhöz)

% Úthosz
(TRAVL
0-100% /
100-0%)

Megjegyzés: SET,
TUNE, és RUN csak
a sikeres autostroke
lefutatása után
elérhető
(AUTOS)

RETURN
(SP200 MENÜhőz)

Beépítési pozició
ellenőrzés(CALIB)
SP200
MENÜ

MANOP

Kézi működtetés
(MCTL)

C-CAL

Autostroke aktiválása
(AUTOS)

AUTOS

Szelep tipusa
(VALVE 2-PORT /
VALVE 3-PORT)

Mozgató tipusa
(ACT)

Érzékenység
(dBand)

Minimum zárás
(S-MIN)

SET

TUNE

Automata működés
(% TRAVEL)
RUN

Vissza a SP200
menühöz
(RETRN AUTO /
RETRN VENT)
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Jelmagyarázat
3 másodperc enter
Tárolt adatok törlése
(RESET)

Enter

Tárolt adatok
betöltése
(RETRN)
Pillanatnyi adatok
megtartása
(RTAIN)

Min. uthosz
(MIN-T)

Max. uthosz
(MAX-T)

uthosz %-os
kijelzése
(DTRVL)†

Min. tartomány
(MIN-R)

Max. tartomány
(MAX-R)

† Csak ha a MIN-T / MAX-T nem 0 / 100%
Működés tipusa
(CTRLA)

Zárási maximum
(S-MAX)

Automata működés
(mA Input signal)

Futási idő
(RTIME)
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Karakterisztika
(LIN / FAST /
EQUAL)

Nyitási idő
(T-UP)

Zárási idő
(T-dWN)

Löket elmozdulás
(STRVL)

Útkapcsoló 2 (NC)
(TS2)

Útkapcsoló 1 (NO)
(TS1)

(RETAIN)
(RESET)
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9.4

AUTOS

- automatic autostroke commissioning

% Travel
(TRAVL
0-100% /
100-0%)

AUTOS

3 second
enter

Autostroke activate
(AUTOS)

Fig. 32

Programming notes

AUTOS provides access to:
1. Autostroke commissioning (AUTOS).

2. % travel display (TRAVL).

AUTOS
Autostroke provides an automatic commissioning routine which will take
approximately 1 to 3 minutes to complete.
Press and hold key for 3 seconds to start autostroke. The display will count
down the 3 seconds. When autostroke is active a flashing AUTOS message
will be displayed.
On completion of a successful autostroke the programme will automatically
return to AUTOS in the main menu and a will be displayed. In the event of an
unsuccessful autostroke routine a flashing ! will be displayed.
If during AUTOS inconsistent data is obtained due to mechanical problems, the
autostroke procedure will be terminated and ABORT will be displayed.
It is also possible to immediately abort during an autostroke routine by pressing
the
key. ABORT will be displayed together with a flashing !.

Lehetséges hibaüzenetek a kijelzőn :
ERROR 1 A pozicionáló felszerelése nem megfelelö. Ellenörizd a megfelelö
összeépítést az 5. pont szerint.
ERROR 2 Nem megfelelö a sűrített levegö nyomása, vagy a levegö nem jut
el a szelepműködtetöhöz. Biztosíts a pneumatikus működtetö rugóerejének
megfelelö levegö nyomást
ERROR 3 A szelepműködtetö nem indul el a zárás irányába. Ellenörizd
a szelepszár akadás mentes működését és ellenörizd, hogy a levegö a
működtetöböl szabadon el tud-e távozni.
ERROR 4 A szelep zárt és nyitott állapota között mért úthossz kisebb a min.
megengedett értéknél. Min. megengedett úthossz szelepeknél 10mm, min.
megengedett elfordulás csapoknál 5°.
ABORT Az automatikus beállítási folyamat megszakadt vagy mechanikai
probléma lépett fel az automatikus beállítás során.
On completion of a successful autostroke it will be possible to advance to SET,
TUNE and RUN functions in the main menu. Press the
key to advance to
these functions.

Commissioning notes

Prior to undertaking an autostroke routine, manual operation should be used to fully
inflate and deflate the actuator to ensure there are no obstructions to the full valve movement.
Autostroke is an automatic commissioning routine that checks for maximum valve travel,
signal response, valve characteristics, inflation / deflation times etc. Data gathered will be
automatically download into the embedded software to ensure optimum performance of the
valve / actuator combination.
Autostroke commissioning will take approximately 1 to 3 minutes to complete
depending
on air pressure and actuator size etc.
Autostroke commissioning must be carried out on start-up or at any other time if the
valve
performance is not satisfactory.
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