Pozycjoner cyfrowy 8048
Pozycjoner cyfrowy do zabudowy na napędach
o ruchu posuwistym i obrotowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zintegrowana zabudowa z napędem
indukcyjne czujniki położenia
czujnik skoku tłoka: 3 - 50 mm
bardzo niski pobór powietrza
automatyczna konfiguracja na
zabudowanym napędzie
konfiguracja poprzez interfejs PC
odpornośc na wibracje
zabudowany filtr powietrza
w opcji obudowa ze stali szlachetnej
klasa ochrony IP 65

Dane techniczne
Sygnađ sterowania

0/4 - 20 mA, 0/2 - 10 V,

Napiúcie zasilania

24 VDC

Ciħnienie sterowania

3 - 6 bar
3 - 25 mm,
9 - 50 mm,
napúdy obrotowe do 180°
Mostek montaľowy przystosowany
do danej armatury.
W opcji optyczny wskaļnik pođoľenia

Czujnik skoku tđoka/obrotu

Montaľ
Kalibracja

Automatyczna, samouczæca siú

Konfiguracja

Poprzez interfejs PC

Pobór powietrza (przy ciħnieniu
sterowania 6 bar)

30 Nl/min.
100 Nl/min - opcja
Brak

Uzdatnianie powietrza
Temperatura otoczenia

-10 do 75°C

Klasa ochrony wg DIN 40050

IP 65
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Wykonania materiałowe
Obudowa

napĊdy linowe,
napĊdy obrotowe jednostronne: NC i NO

PA 6.6 - poliamid,
Stal szlachetna 1.4305 (opcja)

napĊdy obrotowe dwustonnego dziaáania Aluminium anodowane na czarno
Páyta montaĪowa

napĊdy linowe,
napĊdy obrotowe jednostronne: NC i NO

PA 6.6 - poliamid,
Stal szlachetna 1.4305 (opcja)

napĊdy obrotowe dwustonnego dziaáania Aluminium anodowane na czarno

Wymiary i masa
A*

C

D

H

Masa

mm

mm

mm

mm

kg

Czujnik skoku táoka do 22 mm

123

74

84

zaleĪny od
mostka montaĪowego

0,76

Czujnik skoku táoka do 55 mm

150

74

84

zaleĪny od
mostka montaĪowego

0,85

25

0,76

25

1,1

NapĊdy obrotowe
123
84
74
NC lub NO
NapĊdy obrotowe
123
94
120
dwustronnego dziaáamnia
* +25 mm ze zintegrowanym regulatorem procesowym 8048IPC

Wykonanie do napędów liniowych

Wykonanie do napędów obrotowych

C

ØD

H

25

G 1/8"

G 1/8"

G 1/8"

G 1/8"

A

A

ØD

Przyłącze wg
VDI/VDE 3845
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Konfiguracja pozycjonera - ustawienie parametrów
Ustawienie parametrów pracy pozycjonera: wprowadzenie danych, zapisywanie i wydruk.
Kontrola współpracy z napędem.

Konfiguracja pozycjonera - ustawienie charakterystyki
Ustawienie charakterystyki przepływu. Wizualizacja różnorakich charakterystyk przepływu.
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Przykłady zastosowań

Z powodu stałego rozwoju i udoskonalania, zastrzegamy sobie prawo zmian.
Zmiany w dokumentacji technicznej są przeprowadzane jeśli są niezbędne.
NPI® jest zarejstrowanym znakiem towarowym NPI Sp. z o.o.

Zawór membranowy
wersja sterylna

Zawór
wężowy

Napędy
obrotowe

Zawory
żaluzyjne

Mikrozawór

Zawory
membranowe

Zawory
grzybkowe

Pozycjonery 8048 wraz z zabudowanym kontrolerem
procesowym mogą pracować jako lokalne regulatory.
Charakterystyka:
• Praca w szybkich pętli sterowania - czas cyklu 50 ms
• Sygnał wejściowy podawany zdalnie lub lokalnie
• Cyfrowy wyświetlacz LED
• Sygnał analogowy podawany z (lub nie) podajnika, również z sondy Pt100
• Moduł konfigurowalny jako: P-, PI-, PD- lub PID-pozycjoner
• Klasa ochrony IP 65
Patrz również karta katalogowa 8048IPC-pl

Arkusz: 8048pl/Stan na: 01.09.2006
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