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Pozycjoner cyfrowy D3

Jednostronnego lub dwustronnego

dzia∏ania

Niskie zu˝ycie powietrza

Du˝y przep∏yw powietrza

do nap´du

Czytelny wyÊwietlacz

Mocna, odlewana obudowa

aluminiowa

NEMA 4X, IP66

EEx ia IIc,

EEx d

Do nap´dów liniowych

i obrotowych

Wskaênik pozycji

¸atwy do wymiany filtr

powietrza



Informacje podstawowe

Stopieƒ ochrony ¸atwy monta˝

Mocna, odlewana ciÊnieniowo obudowa po-

krywana jest sproszkowanà ˝ywicà, która

dodatkowo zabezpiecza urzàdzenie przed

korozjà i wp∏ywami atmosfery agresywnej.

Pokrywa zosta∏a specjalnie zaprojektowana,

by dodatkowo chroniç wyÊwietlacz przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy∏àcza elektryczne umieszczone sà

w osobnym, uszczelnionym przedziale elek-

trycznym, oddzielonym od cz´Êci pneuma-

tycznej pozycjonera.

Uszczelniony przedzia∏ elektryczny

D3 posiada taki sam system po∏àczeƒ, jaki

zosta∏ zastosowany w pozycjonerze EP5.

Dzi´ki temu, mo˝liwe jest zastàpienie EP5

bez wprowadzania modyfikacji lub dodatko-

wych cz´Êci. ¸atwa wymiana trzpie-nia oraz

bogata oferta zestawów monta˝o-wych

oznacza, ˝e D3 mo˝na ∏atwo i szybko dopa-

sowaç do niemal ka˝dego nap´du. 

Standartowo dost´pne sà dwa zestawy mon-

ta˝owe: do nap´dów liniowych, zgodny

z NAMUR oraz do nap´dów obrotowych,

zgodny z VDI/VDE 3845.

Wymiana trzpienia przy u˝yciu dwóch

wkr t́aków

D3 jest cyfrowym pozycjonerem zaworów, zaprojektowanym zgodnie z najnowszymi

zdobyczami technologii cyfrowej. Posiada wiele wyjàtkowym cech i mo˝liwoÊci,

niedost´pnych w konwencjonalnej technologii membrana-dysza. Nap´dem steruje

przekaênik piezo-elektryczny o bardzo niskim zu˝yciu powietrza i du˝ej cz´stotliwoÊci

prze∏àczeƒ. W rezultacie otrzymano pozycjoner o bardzo dobrych w∏aÊciwoÊciach

dynamicznych i pneumatycznych.

Wszystkie informacje wyÊwietlane sà na du˝ym wyÊwietlaczu graficznym. Komunikacja 

z u˝ytkownikiem odbywa si´ przy pomocy pi´ciu klawiszy funkcyjnych. Przejrzyste i ∏atwo

zrozumia∏e menu u∏atwia prac´ z urzàdzeniem i ustawianie wszelkich parametrów pracy

pozycjonera.

Kombinacja tych zalet daje w efekcie ni˝szy pobór energii i szersze mo˝liwoÊci zastosowaƒ

przy jednoczeÊnie wysokiej operatywnoÊci zaworu  



Obszar zastosowaƒ tego rozwiàzania to du˝e wibracje na rurociàgu, bardzo wysoka lub

niska temperatura, bardzo agresywne, korozyjne Êrodowisko, utrudniony dost´p itp.

Specjalna jednostka sprz´˝enia zwrotnego do pozycjonera, mo˝e byç

rozbudowana o typowy modu∏ F5 w wykonaniu kopu∏kowym

lub p∏askim. Maksymalna zalecana odleg∏oÊç mi´dzy D3 a

modu∏em zwrotnym wynosi 2,5m.

Uniwersalne zastosowanie

Pozycjoner D3 zamontowany na

nap´dzie liniowym, standart

NAMUR

Pozycjoner D3 zamontowany

na nap´dzie obrotowym,

standart VDI/VDE

Rozwiàzania dla stref Ex

D3 w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx ia

D3 dost´pny jest w wykonaniu dla stref zagro˝onych wybuchem,

klasa EEx ia IIC T4. Posiada te same funkcjonalne cechy co

standartowy D3, opcje rozszerzeƒ, przy∏àcza manometrów,

sprz´˝enie zwrotne itp. Mo˝liwe jest równie˝ zainstalowanie

protoko∏u HART.

D3 w wykonaniu EEx d

D3 dost́ pny jest w obudowie ognioodpornej dla stref

zagro˝onych wybuchem. Posiada te same funkcjonalne cechy co

standartowy D3, oraz dodatkowe specjalne opcje rozszerzeƒ jak

przy∏àcza manometrów, sprz´˝enie zwrotne itp. Certyfikaty:

CENELEC, CSA i FM.

D3 - zdalne sterowanie

270º

90º

Dwa wykonania: kàt obrotu

90º oraz 270º



Przeka˝nik piezo-elektryczny

Zasada dzia∏ania

Rdzeƒ jest elementem piezo-elektrycznym,

z∏o˝onym z kilku warstw. Kiedy na ok∏adzinach

podane jest napi´cie, element odgina si´ o setne

cz´Êci milimetra, co umo˝liwia przep∏yw

powietrza przez zawór, z portu 1 do portu 2.

Blok pneumatyczny

Blok pneumatyczny sk∏ada si´ z zaworów

grzybkowych, które sà sterowane przez ele-

menty piezo-elektryczne. Wysoka cz´stotli-

woÊç prze∏àczeƒ elementu piezo, umo˝li-

wia bardzo precyzyjne sterowanie iloÊcià

przep∏ywajàcego powietrza a tym samym

wysokà dok∏adnoÊç pozycjonowania nap´-

du.

Unikatowa konstrukcja zapewnia bardzo

niskie zu˝ycie powietrza (zerowe w sta-

nach ustalonych) oraz du˝à iloÊç powie-

trza przekazywanà do nap´du, przez typo-

we zawory grzybkowe. 

piezoprzekaênik

zawór serwo

zawór 
zasilajàcy

filtr

si∏ownik pneumatyczny

liniowy lub obrotowy

sprz´˝enie

zwrotne

membrana

zawór regulacji

ciÊnienia

4-20mA
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Opracowanie przekaênika pneumatycznego zaj´∏o

in˝ynierom wiele godzin projektowania przy u˝yciu

specjalnie stworzonego programu komputerowego.

Przekaênik zawiera dwa elementy piezo-elektryczne,

które sterujà zaworem grzybkowym. Ta technologia,

dzi´ki miniaturowym kszta∏tom, zapewnia bardzo

ma∏e zu˝ycie powietrza podczas pracy oraz zerowe

zu˝ycie powietrza w stanie ustalonym. Sà to dwie ce-

chy, niemo˝liwe do uzyskania w technologii tradycyj-

nej.

Przekaênik zbudowany jest z w∏ókna szklanego,

wzmocnionego ˝ywicà, co zapewnia du˝à odpornoÊç

ma korozj´ i d∏ugi czas pracy bez serwisowania. 

D3 mo˝na montowaç równie˝ na bardzo ma∏ych na-

p´dach, wystarczy wyregulowaç dwa d∏awiki przep∏y-

wu, adekwatnie do potrzeb. Elementy piezoelektrycz-

ne sà zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, przez

seryjnie montowany, ∏atwy do wymiany filtr.



Komunikacja z u˝ytkownikiem
OUT OF SERVICE

Tryb zmiany krytycznych parametrów

pracy pozycjonera. Sygna∏ wejÊciowy

4-20mA jest ignorowany.

WyÊwietlacz graficzny

POZYCJA W MENU

Wskazuje aktualnà

pozycj´ w strukturze

menu

OK

Potwierdzenie wyborów

i zmian parametrów

FUNC

U˝ywany do wyboru

funkcji z menu oraz

edycji parametrów

UP (góra) i DOWN (dó∏)

Do przewijania menu, wprowadzania

wartoÊci i sterowania w trybie r´cznym

ESC

Opuszczanie funkcji bez

dokonywania

niepotwierdzonych

zmian

¸atwy i czytelny

wskaênik pozycji nap´du

UNPROTECTED

Pozycjoner nie jest zabezpieczony

przed dokonywaniem zmian

nastaw parametrów

MANUAL (tryb r´czny)

R´czne sterowanie pozycjonerem

za pomocà klawiatury

Interfejs graficzny

In˝ynierowie firmy PMV w∏o˝yli wiele wysi∏-

ku w opracowanie przejrzystego, ∏atwego do

zrozumienia interfejsu i struktury menu.

Du˝y wyÊwietlacz graficzny oraz 5 klawiszy

funkcyjnych dodatnio wp∏ywajà na czytel-

noÊç interfejsu. Wskaênik aktualnej pozycji

w menu, u∏atwia poruszanie si´ po struktu-

rze menu. Wszystkie komunikaty wyÊwietla-

ne sà w postaci tekstowej w 5 dost́ pnych j́ -

zykach. WyÊwietlacz widoczny jest równie˝

po za∏o˝eniu pokrywy. Je˝eli pozycjoner za-

montowany jest w pozycji odwróconej o 180º,

mo˝liwe jest obrócenie komunikatów na wy-

Êwietlaczu. Menu umo˝liwia zmian´ wielu

parametrów, w tym mi´dzy innymi:

- funkcja (bezpoÊrednia, odwrócona),

- typ nap´du (liniowy lub obrotowy),

- zakres otwarcia (od 0% do 100%),

- charakterystyka (liniowa, szybkie otwarcie,

procentowa lub dowolna u˝ytkownika),

- alarmy, wy∏àczenia,

- j´zyk komunikatów.

Oprogramowanie umo˝liwia odczyt wielu

danych statystycznych dotyczàcych min. cza-

su pracy pozycjonera, liczby przesterowaƒ,

a tak˝e temperatury otoczenia.



Struktura menu
Menu podstawowe Menu pe∏ne

WyÊwietlacz widoczny nawet w wersji EEx d

WyÊwietlacz jest widoczny równie˝

po za∏o˝eniu pokrywy

Struktura menu jest podzielona na dwie

cz´Êci, menu podstawowe (Basic) oraz

menu pe∏ne (Full).

Menu podstawowe zawiera funkcje wyma-

gane do kalibracji pozycjonera, odczytu

pozycji / wartoÊci zadanej na wyÊwietlaczu

oraz prze∏àczania w tryb pracy r´cznej.

Menu pe∏ne daje dost́ p do wszystkich

funkcji, ∏àcznie z mo˝liwoÊcià zabloko-

wania parametrów, has∏em cyfrowym.

Po zainstalowaniu pozycjonera na nap´dzie

nale˝y uruchomiç procedur´ auto-

kalibracji, w trakcie której pozycjoner

samoczynnie okreÊli wszystkie niezb´dne

parametry pracy tak aby pozycjoner

pracowa∏ optymalnie w ca∏ym zakresie

roboczym.

Klawiatur´ mo˝na zabezpieczyç i zabloko-

waç przed dost́ pem osób nieuprawnionych

do dokonywania zmian w nastawach

parametrów. Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia

ró˝nych hase∏ do poszczególnych poziomów

dost́ pu.

W ka˝dej chwili mo˝na przywróciç D3 do

fabrycznie ustawionych parametrów,

korzystajàc z funkcji FACT SET z menu

pe∏nego.



Opcje komunikacji

Sprz´˝enie zwrotne

D3 mo˝na wyposa˝yç w modu∏ sprz´˝enia

zwrotnego, montowany wewnàtrz D3 w fa-

brycznie gotowà podstawk´. Modu∏ mo˝na

zamówiç osobno i zamontowaç samodziel-

nie lub te˝ w postaci gotowego zestawu fa-

brycznie zmontowanego. Dost´pne sygna∏y

zwrotne to:

- 4-20mA + dwa wy∏àczniki mechaniczne,

- 4-20mA + czujniki indukcyjne NAMUR

Komunikacja sieciowa

Niezale˝nie od sygna∏ów zwrotnych, D3

umo˝liwia komunikacj´ sieciowà za pomo-

cà protoko∏u HART oraz sieci Fieldbus

i Profibus PA. Modu∏y te sà zabudowane we-

wnàtrz D3, nie jest wymagane dodatkowe

urzàdzenie zewn´trzne.

Dane techniczne
Kàt obrotu 30 do 100o, opcjonalnie do 270o

Skok 5-130 mm

Sygna∏ sterujàcy 4-20mA

Powietrze zasilajàce 2 do 7 bar, wolne od oleju,wody, filtrowane do 5um

Przep∏yw powietrza do nap´du 400 nl/min

Zu˝ycie powietrza < 0.3 nl/min

Przy∏àcze powietrza 1/4’’ G lub NPT

Przy∏àcze elektryczne 3 x M20 lub 1/2’’ NPT

Zaciski elektryczne zaciski Êrubowe 2,5 mm2/AWG 14

LiniowoÊç < 1 %

PowtarzalnoÊç < 0,5 %

Histereza < 0,4 %

Strefa nieczu∏oÊci 0,2 - 10 % regulowana

WyÊwietlacz graficzny, wielkoÊç 15 x 41 mm

Procesor 16 bitowy

Dyrektywy CE 93/68EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC

EMC (EMV) EN 50 081-2, EN 50 082-2

Spadek napi´cia < 10,1 V

Obudowa IP 66 / NEMA 4X

Materia∏ odlewane ciÊnieniowo aluminium

Pokrycie ochronne ˝ywica epoksydowa, czarna

Zakres temperatur -30 do + 80oC

Masa 1,4 kg

WyjÊcie alarmowe tranzystor R 1kOHM, zakres napi´ç 8-28 V

Czujnik indukcyjny NAMUR DIN 19234

Sygna∏ zwrotny 4-20mA, zasilanie 9-28V DCD
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Sposób zamawiania

Gdzie zamawiaç

ul. WyÊcigowa 38
53-012 Wroc∏aw

tel. (071) 364-72-82, fax. (071) 364-72-83
e-mail: ara@arapneumatik.pl
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1. Model D3X pozycjoner cyfrowy z wyÊwietlaczem
D3I pozycjoner cyfrowy, wersja iskrobezpieczna
D3E pozycjoner cyfrowy, wersja ognioodporna

2. Przy∏àcze G 1/4’’ G
N 1/4’’ NPT

3. Powierzchnia ochronna U ˝ywica proszkowa
4. Funkcja S jednostronnego dzia∏ania

D dwustronnego dzia∏ania
C jednostronnego dzia∏ania ze zdalnym 

sterowaniem
R dwustronnego dzia∏ania ze zdalnym 

sterowaniem
5. Trzpieƒ 23 do nap´dów obrotowych, VDI/VDE 3845

05 do nap´dów liniowych, NAMUR
nn nn - numer trzpienia niestandartowego

6. Zakres obrotu PVA standartowy do 90o

PVB zakres szeroki do 270o

7. Temp. / uszczelnienie Z NBR, -30 do +85oC
8. Sygna∏y sterujàce 4 4...20mA

5 4...20mA + protokó∏ HART
P Profibus PA
F Fieldbus Foundation

9. Sygna∏ zwrotny X brak
Sxo wy∏àcznik mechaniczny SPDT + 4-20mA
Nxo czujnik NAMUR DIN 19234 + 4-20mA
Px wy∏àcznik zbli˝eniowy PXY + 4-20mA

10. Akcesoria X brak
M przy∏àcze manometrów

x - niedost´pne dla wersji D3E
o - niedost´pne dla wersji PVB

Przyk∏ad zamówienia: D3XGU-D23PVA-Z4XX
1   23   4  5     6  78910


