IM-Reg PN seria 600

3.820.5275.910

seria 600
Regulator pneumatyczny

Instrukcja Obs³ugi

Opis ogólny
Ustrój pomiarowy
Oznaczenie typu/modelu
Dane techniczne

Spirax Sarco Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 98
02-230 Warszawa

Wymiary, wykroje, przy³¹cza
Schemat uk³adu regulacji

T (22) 853 35 88
F (22) 847 63 67

Regulator pneumatyczny, P

biuro@pl.spiraxsarco.com
serwis@pl.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/pl
8

IM-Reg PN seria 600 PL

Regulator pneumatyczny, PI
IM-Reg PN seria 600 PL

04.99

1

Opis ogólny
Regulator pneumatyczny serii 600 jest przeznaczony do pracy w obwodach automatycznej
regulacji z tym, ¿e oprócz funkcji regulacyjnych pe³ni tak¿e funkcje przetwornika pomiarowego.
Standard sygna³owy regulatora, 0,2-1 bar, jest powszechnie u¿ywany w Polsce, w systemach
regulacji pneumatycznej.
W czêci przetwornikowej regulatora wyró¿niamy kilka odmian/opcji czujnika pomiarowego:
- dla cinienia, wykonana ze stali nierdzewnej rurka Bourdona
- dla temperatury, sonda + kapilara wype³nione rtêci¹ lub gazem
- dla sygna³u pneumatycznego z przetwornika zewnêtrznego, mieszek z tombaku
Regulator mo¿e pracowaæ w trzech, nastawialnych pokrêt³em, re¿imach pracy:
- dwupo³o¿eniowym
- proporcjonalnym
- proporcjonalno-ca³kuj¹cym
Nastawy regulatora oraz wybór jego akcji (normalna/odwrócona) dokonuje siê w banalny sposób
odpowiednimi nastawnikami, opisanymi w dalszej czêci instrukcji.
Zmiany wartoci zadanej regulatora dokonuje siê albo jego pokrêt³em w³asnym albo zdalnie,
doprowadzaj¹c do odpowiedniego przy³¹cza regulatora sygna³ 0,2-1,0 bar z zewnêtrznego
zadajnika pneumatycznego.
Obudowa regulatora jest z rodzaju py³o i bryzgoszczelnych i pozwala na zabudowê urz¹dzenia
w szafie lub na tablicy/cianie.
Regulator wymaga doprowadzenia zasilania sprê¿onym powietrzem, czystym, suchym i
bezolejowym o cinieniu 1,4 bar.

Regulator pneumatyczny, proporcjonalno-ca³kuj¹cy

uwaga:
regulator pneumatyczny, proporcjonalnoca³kuj¹cy jest rozwiniêciem konstrukcyjnym
regulatora proporcjonalnego (patrz obok),
przeto nie opisujemy identycznych
elementów strojeniowych.
Jedynie zespó³ mieszka-d³awika realizuj¹cy
funkcjê ca³kowania uchybu regulacji jest
podzespo³em dodatkowym

Ustrój pomiarowy
Temperatura
Dla zakresu od -100°C do 600°C wype³nienie sondy i kapilary azotem. Sonda w kszta³cie
cylindrycznym dla pomiaru temperatury cieczy a spiralnym dla gazów.
Dla zakresu od -10°C do 400°C wype³nienie rtêci¹. Maksymalna d³ugoæ kapilary 10 m.
Cinienie
Rurka Bourdona ze stali nierdzewnej 316L dla zakresu do 500 bar.
Dla cieczy wysoce korozyjnych lub gêstych mo¿na opcjonalnie zamówiæ membranowy separator z
odpowiedni¹ kapilar¹.
Dowolny parametr przetworzony
Sygna³ z zewnêtrznego przetwornika pneumatycznego o wartoci 0,2-1,0 bar dochodzi do
mieszka wykonanego z tombaku.
Oznaczenie typu / modelu
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T1

nastawnik (ruba)
czasu ca³kowania

T1 - czujnik cylindryczny, wyp. rtêci¹
T2 - czujnik spiralny, wyp. rtêci¹
T5 - czujnik cylindryczny, wyp. azotem
T5 Sy - wyp. azotem, wykonanie spec. (sanitarne)
T6 - czujnik spiralny, wyp. azotem
S5 - zdalna wartoæ zadana
1 - regulacja dwupo³o¿eniowa
2 - regulacja proporcjonalna
3 - regulacja proporcjonalno-ca³kuj¹ca
0 - odbiornik sygna³u pomiarowego, zdalnego
2 - rurka Bourdona
6 - sonda + kapilara czujnika temperatury
6 - obudowa typu 600

2

IM-Reg PN seria 600 PL

IM-Reg PN seria 600 PL

7

Dane techniczne

Regulator pneumatyczny, proporcjonalny
zakresy pomiarowe

akcja regulatora
normalna / odwrotna

nastawianie zera
wskanika wielkoci
mierzonej

pokrêt³o wartoci
zadanej

rêczna korekta
ró¿nicy po³o¿eñ
wskanika wartoci
zadanej i mierzonej

cinienie:
0....500 bar
temperatura: -100°C....600°C (wyp. azot)
temperatura: -10°C....400°C (wyp. rtêæ)
skala
podzia³ka o d³ugoci 100 mm
dok³adnoæ
1% szerokoci zakresu
czu³oæ
0,2% szerokoci zakresu
powtarzalnoæ
0.5% szerokoci zakresu
liniowoæ
0,5% szerokoci zakresu
akcja
normalna - syg. wyj. z reg. ronie ze wzrostem syg. pom.
odwrotna - syg. wyj. z reg. maleje ze wzrostem syg. pom.
tryby pracy
dwupo³o¿eniowy
proporcjonalny z nastawialnym rêcznie zakresem prop.
proporcjonalno-ca³kuj¹cy
zakres proporcjonalnoci
5% .......200% szerokoci zakresu
czas ca³kowania (czas zdwojenia)
3......600 sekund
sygna³ wyjciowy (regulacyjny, wykon.) 0,2....1,0 bar dla regulacji ci¹g³ej
0.......1,4 bar dla regulacji dwupo³o¿eniowej
wartoæ zadana
nastawiana rêcznie pokrêt³em (standard)
nastawiana zdalnie zadajnikiem zewnêtrznym (opcja)
zasilanie
sprê¿one, suche, bezolejowe powietrze 1,4 + - 0,1 bar
zu¿ycie powietrza
0,2 Nm3/h (przeciêtnie)
przy³¹cza pneumatyczne sygna³owe
1/4 NPT gwint damski
przy³¹cza impulsowe
cinienie: 1/4 NPT gwint damski
temperatura: specjalne
dopuszczalna temperatura otoczenia -15°C.......+65°C
obudowa
odlew aluminiowy, emalia, py³o i bryzgoszczelna, IP54/55
zabudowa
panelowa lub tablicowa (nacienna)
ciê¿ar
oko³o 3,5 kg
wymiary
patrz rysunek
Standardowe zakresy
cinienie [bar]

nastawianie sygna³u
wyjciowego regulatora 0,6 bar
dla zerowego uchybu regulacji

czarna wskazówka
wartoci zadanej

temperatura [°C]
szerokoci zakresów
zakresy

nastawianie zakresu
proporcjonalnoci
nastawianie zakresu pomiarowego
przy wymianie uszkodzonego
ustroju pomiarowego

czerwona wskazówka
wartoci zadanej
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-1...0 0...1
0...4
0...10 0...25 0....75 0...300 50...100
-1...1 0...2
0...5
0...15 0...30 0...100 0...400 50...150
-1...4 0...3
0...7
0...20 0...50 0...200 0...500 100...200
dopuszczalne przeci¹¿enie 25% szerokoci zakresu pomiarowego

po³¹czenie
pneumatyczne do
wzmacniacza
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100...250
100...300
100...400

50
75
100
150
200
300
-10...40 0...75
0...100
0...150
0...200
0...300
-25...25 25...100 10...110 50...200
50...250 50...350
0...50 50...125 25...125 100...250
100...300 100...400
25...75
50...150
50...100
dopuszczalne przeci¹¿enie 25% szerokoci zakresu pomiarowego
IM-Reg PN seria 600 PL

400
0...400
100...500
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Schemat instalacyjny uk³adu regulacji cinienia (przyk³ad)

Minimalne odstêpy i wykroje w elewacji szafy/panelu automatyki

regulator serii 600 P (widok od ty³u)

nieu¿ywane

regulator serii 600 PI

zalepione

Sposób zabudowy naciennej/tablicowej/wolnej

wymiary i przy³¹cza

sygna³ regulacyjny (wykonawczy na zawór)

wyjcie do mieszka
ca³kuj¹cego

1. regulator
2. filtr siatkowy dla pary
3. zawór regulacyjny z napêdem pneumatycznym
4. zawór odcinajacy z d³awnic¹ mieszkow¹
5. zawór na obejciu z liniow¹ charakterystyk¹ otwarcia
6. zaworek odcinaj¹cy do powietrza zasilania automatyki
7. osadnik wilgoci
8. filtr-reduktor np 8 / 1,4 bar dla powietrza zasilania automatyki
9. zaworek odcinaj¹cy

zasilanie
sygna³ z zewnêtrznego przetwornika

sygna³ zdalnej(opcja) wartoci zadanej
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