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EP5, ISP5
Pozycjonery elektropneumatyczne

ISO 9001

Opis
Pozycjoner elektropneumatyczny EP5 (oraz ISP5 - wykonanie
iskrobezpieczne) jest w gruncie rzeczy proporcjonalnym regulatorem
przesuniêcia wrzeciona si³ownika liniowego / skoku trzpienia zaworu
regulacyjnego. Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿ steruj¹c zaworem regulacyjnym
"pozycjonowanym", mamy do czynienia z pewnego rodzaju regulacj¹
kaskadow¹, w której regulator nadrzêdny (reguluj¹cy jaki� proces
technologiczny np. grzanie) wysy³a warto�æ zadan¹ po³o¿enia zaworu
regulatorowi podrzêdnemu, stabilizuj¹cemu po³o¿enie zaworu. Wp³yw
na po³o¿enie zaworu ma wszak¿e nie tylko sygna³ steruj¹cy z regulatora
ale tak¿e si³y pochodz¹ce od przep³ywaj¹cego czynnika (zwykle
w kierunku otwarcia).
Sygna³ pr¹dowy 4-20mA doprowadzony dwu¿y³owym przewodem
z regulatora do pozycjonera jest przetwarzany na sygna³ pneumatyczny
0,2-1,0bar, który nastêpnie - poprzez element "dyszka - przes³ona"
i wzmacniacz pneumatyczny - zmienia ci�nienie powietrza steruj¹cego
si³ownikiem pneumatycznym. Informacja o po³o¿eniu wrzeciona si³ownika
przekazywana jest poprzez d�wigniê pozycjonera i napiêcie sprê¿yny
na przes³onê w pozycjonerze.
W takim uk³adzie zmiana warto�ci sygna³u pr¹dowego spowoduje
zmianê ci�nienia powietrza steruj¹cego si³ownikiem do takiej warto�ci,
przy której wrzeciono si³ownika (i trzpieñ zaworu) osi¹gn¹ wymagane,
zgodne z warto�ci¹ sygna³u, po³o¿enie. Natomiast zmiana ci�nienia
czynnika przep³ywaj¹cego przez zawór (która spowodowa³aby zmianê
po³o¿enia trzpienia zaworu w uk³adzie "bez pozycjonera") jest szybko
kompensowana przez zmianê ci�nienia powietrza steruj¹cego si³ownik
i w efekcie po³o¿enie zaworu nie ulega zmianie - praca zespo³u
wykonawczego nie zostaje zak³ócona.

EP5 / ISP5 dostarczane s¹ z zestawem ³¹czeniowym standardu NAMUR,
umo¿liwiaj¹cym zabudowê na si³owniku jarzmowym lub kolumnowym.

EP5 / ISP5 mog¹ wspó³pracowaæ z si³ownikami:
PN 3000 / 4000 patrz TI-P357-11/13PL
PN 5000 / 6000 patrz TI-P357-02/03/09/10/17/18PL

Dane techniczne
sygna³ wej�ciowy 4 - 20 mA
ci�nienie wyj�ciowe 0 - 100% ci�nienia zasilania
ci�nienie zasilania 1,4 - 6,0 bar
zakres skoku zaworów 10 mm - 100 mm
czu³o�æ < 0,2% nastawionego skoku
oporno�æ  wej�ciowa 200 ohm
maksymalny pr¹d na wej�ciu 50 mA
temperatura pracy od - 15°C do 65°C
stopieñ ochrony obudowy IP 54
stopieñ iskrobezpieczeñstwa dla ISP5 EEx.ia IIC T6.T5.T4
zu¿ycie powietrza w warunkach stabilnych 0,7 Nm3/h
przy³¹cza pneumatyczne 1/4� NPT
d³awik dla przewodu elektrycznego PG 13,5
materia³ obudowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo

Przyk³ad zamówienia
Pozycjoner elektropneumatyczny, typ EP5,
z ³¹cznikiem do monta¿u manometrów, manometrem 0-2 bar (sygna³
steruj¹cy) i manometrem 0-7 bar (sygna³ wykonawczy).

Wyposa¿enie opcjonalne
MPC 2 pneumatyczny blok zasilaj¹cy pozycjoner
(patrz karta katalogowa TI-P054-04_05 PL)
Blok manometrów z elementami do wyboru:
- manometr z tarcz¹ 40mm zakres 0 - 2 bar
- manometr z tarcz¹ 40mm zakres 0 - 4 bar
- manometr z tarcz¹ 40mm zakres 0 - 7 bar
- ³¹cznik do monta¿u manometrów

Wymiary [mm], ciê¿ar 2,8 kg
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Instalacja
Pozycjoner wymaga zasilania powietrzem bezolejowym, wysokiej
czysto�ci, dlatego powinien byæ wyposa¿ony we w³asny blok zasilaj¹cy
MPC2 (patrz karta katalogowa TI-P054-04_05 PL).
Instrukcja Obs³ugi jest dostarczana z ka¿dym pozycjonerem.
W przypadku zamówienia zespo³u wykonawczego (zawór regulacyjny
+ si³ownik + pozycjoner + wyposa¿enie opcjonalne), dostarczamy
komplet zmontowanych urz¹dzeñ, oczywi�cie z zabudowanym
pozycjonerem.

Czê�ci zamienne
Zespó³ sprê¿yn i rurek pneumatycznych
Zespó³ uszczelek, membran i zwê¿ki
Zespó³ wzmacniacza pneumatycznego

Po³¹czenia elektryczne
Sygna³ wej�ciowy: przewód dwu¿y³owy 2 x (0,5 do 2 mm2), ekranowany,
pod³¹czyæ do zacisków �rubowych oznaczonych  +  i  -
Uziemienie ochronne: przewód 3 mm2, pod³¹czyæ do zacisku

blok manometrów
(opcja)

pozycjoner  EP5 / ISP5 (widok od ty³u)

opcjonalny blok manometrów
(³¹cznik + 2 manometry z tarcz¹ 40mm)

wskazanie sygna³u 0,2 - 1,0 bar
proporcjonalnego do 4 - 20 mA

zasilanie pneumatyczne
1,4 - 6,0 bar
(np. z MPC2)

sygna³ wykonawczy do si³ownika
pneumatycznego

(jego warto�æ maksymalna
zale¿y od ci�nienia zasilania)
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