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Dequickstart

1.	 De	quicksTarT
In de quickstart is de gehele levenscyclus van het apparaat beschreven. 
Bewaar deze handleiding zodanig dat zij voor elke gebruiker goed 
toegankelijk is en weer voor elke nieuwe eigenaar van het apparaat 
beschikbaar is.

Belangrijke	informatie	over	de	veiligheid!

Lees de quickstart zorgvuldig door. Neem vooral de 
hoofdstukken”Fundamentele veiligheidsaanwijzingen” en “Beoogd 
gebruik” in acht.
• De quickstart moet worden gelezen en begrepen.

In de quickstart wordt de montage en inbedrijfstelling van het 
apparaat uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

De uitvoerige beschrijving van het apparaat vindt u in de bedienings-
handleiding voor het type 8692 en het type 8693.

De bedieningshandleiding vindt u op de meegeleverde cd of 
op internet onder:

www.buerkert.nl 

1.1.	 Definitie	"apparaat"
Met het begrip "apparaat" wordt in deze handleiding altijd het type 
8692 / 8693 bedoeld.

1.2.	 Weergavemiddelen
In deze handleiding worden de volgende weergavemiddelen gebruikt.

Gevaar!

waarschuwt	voor	een	acuut	gevaar!
• Niet-inachtneming heeft de dood of ernstig letsel tot gevolg.

WaarschuWinG!

waarschuwt	voor	een	potentieel	gevaarlijke	situatie!
• Bij veronachtzaming dreigen ernstig letsel of de dood. 

voorzichtiG!

waarschuwt	voor	een	potentieel	gevaar!
• Niet-inachtneming kan matig tot licht letsel tot gevolg hebben. 

aanWijzinG! 

waarschuwt	voor	materiële	schade!

Belangrijke tips en adviezen.

verwijst naar informatie in deze bedieningshandleiding of in 
andere documentaties.

 → markeert een bewerkingsstap die u moet uitvoeren.

Type	8692,	8693

Nederland

http://www.buerkert.nl


6

Beoogdgebruik

2.	 BeoogD	geBruik

Bij	niet-beoogd	gebruik	van	de	positoner	type	8692	en	van	de	
procesregelaar	type	8693	kunnen	er	gevaren	voor	personen,	
installaties	in	de	omgeving	en	het	milieu	ontstaan.	
• Het apparaat is bedoeld voor montage op pneumatische aandrij-

vingen van proceskleppen voor de besturing van media. 
• Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht.
• Voor de toepassing de in de contractdocumenten en de bedie-

ningshandleiding gespecificeerde toegestane gegevens en de 
bedrijfs- en toepassingsvoorwaarden in acht nemen. Deze zijn 
beschreven in hoofdstuk ”6. Technische gegevens”.

• Het apparaat alleen in combinatie met door Bürkert gead-
viseerde of goedgekeurde apparaten en componenten van 
derden gebruiken.

• Gezien het grote aantal toepassingen en gebruikssituaties moet 
vóór de montage worden gecontroleerd en zo nodig getest of 
het apparaat geschikt is voor de concrete toepassing.

• Voorwaarden voor de veilige en correcte werking zijn vakkundig 
transport, vakkundige opslag en installatie evenals de zorgvul-
dige bediening en instandhouding.

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.

2.1.	 Beperkingen

Let bij de uitvoer van het systeem/apparaat op eventueel bestaande 
beperkingen.

3.	 FunDamenTele	
veiligheiDsaanWijzingen

Bij deze veiligheidsaanwijzingen is geen rekening gehouden met: 

• toevalligheden en gebeurtenissen die bij montage, bediening en 
onderhoud van de apparaten kunnen optreden.

• lokale veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verantwoordelijk 
voor het opvolgen van de lokale veiligheidsvoorschriften ook met 
betrekking tot het montagepersoneel.

Gevaar!

gevaar	door	hoge	druk!	
• Voordat leidingen of kleppen worden losgekoppeld, de druk eraf 

halen en de leidingen ontluchten.

gevaar	door	elektrische	spanning!
• Vóór ingrepen in het apparaat of de installatie de spanning 

uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
• Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschrif-

ten voor elektrische apparaten in acht!

Type	8692,	8693
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Fundamenteleveiligheidsaanwijzingen

algemene	gevaarlijke	situaties.

Om letsel te voorkomen dient u op het volgende te letten:
• Zorg ervoor dat de installatie niet onbedoeld kan worden 

bediend.
• Installatie- en instandhoudingswerkzaamheden mogen alleen 

door geautoriseerd vakpersoneel met geschikt gereedschap 
worden uitgevoerd.

• Na een onderbreking van de elektrische en pneumatische voor-
ziening moet een gedefinieerde of gecontroleerde herstart van 
het proces worden gegarandeerd.

• Het apparaat mag alleen in correcte toestand en met inachtne-
ming van de bedieningshandleiding worden gebruikt.

• Voor de planning van het gebruik en voor de bediening van het 
apparaat moeten de algemene regels van de techniek in acht 
worden genomen.

Om materiële schade aan het apparaat te voorkomen dient u op 
het volgende te letten:
• In de stuurluchtaansluiting geen agressieve of brandbare media 

toevoeren.
• In de stuurluchtaansluiting geen vloeistoffen toevoeren.
• Behuizing niet mechanisch belasten (bijv. door het neerleggen 

van voorwerpen of als opstapje).
• Geen uitwendige wijzigingen aan de behuizingen van de appa-

raten aanbrengen. Delen van de behuizing en schroeven niet 
verven.

aanWijzinG! 

componenten/modules	met	elektrostatisch	gevaar!

Het apparaat bevat elektronische componenten die gevoelig 
reageren op elektrostatische ontlading (ESD). Door contact met 
elektrostatisch opgeladen personen of voorwerpen lopen deze 
componenten gevaar. In het ergste geval worden ze onmiddellijk 
vernield of vallen ze uit na de inbedrijfstelling.

• Nemen de eisen van EN 61340-5-1 en 5-2 in acht om de 
mogelijkheid van schade door plotselinge elektrostatische ont-
lading zo klein mogelijk te maken en te voorkomen!

• Let er eveneens op dat u elektronische componenten niet aanraakt 
als er voedingsspanning op staat!   

De positioner type 8692 en de procesregelaar type 8693 
werden ontwikkeld met inachtneming van de erkende veilig-
heidstechnische regels en zijn in overeenstemming met de 
actuele stand van de techniek. Niettemin kunnen er gevaren 
ontstaan.

Bij niet-inachtneming van deze bedieningshandleiding en de aanwij-
zingen hierin en bij niet-toegestane ingrepen in het apparaat vervalt 
iedere aansprakelijkheid van onze kant en komt ook de garantie op 
apparaten en accessoires te vervallen!

Type	8692,	8693

Nederland



8

Systeembeschrijving

4.	 algemene	aanWijzingen

4.1.	 contactadres
Duitsland

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel.  + 49 (0) 7940 - 10 91 111 
Fax  + 49 (0) 7940 - 10 91 448 
E-mail: info@de.buerkert.com

internationaal 

De contactadressen vindt u op de laatste pagina's van de gedrukte 
bedieningshandleiding. 

Bovendien op het internet onder:

 www.burkert.com

4.2.	 garantie
Voorwaarde voor het verlenen van garantie is dat de positioner type 8692 
en de procesregelaar type 8693 worden gebruikt voor het beoogde 
doel met inachtneming van de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden. 

4.3.	 informatie	in	het	internet
Bedieningshandleidingen en informatiebladen voor het type 8692 en 
het type 8693 vindt u op het internet onder:

www.buerkert.nl

5.	 sysTeemBeschrijving

positioner of

procesregelaar

(pneumatische)  
aandrijving

klephuis

procesklep 
(stelklep)

Afb. 1: Opbouw 1

De positioner type 8692 en de procesregelaar type 8693 zijn elektro-
pneumatische positieregelaars voor pneumatisch bediende stelkleppen 
met enkel- of dubbelwerkende aandrijvingen.

De positioner en de procesregelaar vormen met de pneumatisch aan-
drijving een optische en functionele eenheid.

De regelklepsystemen kunnen voor talrijke regelingstaken in de vloei-
stoftechniek worden gebruikt en afhankelijk van de gebruiksomstandig-
heden kunnen verschillende proceskleppen uit het Bürkert-programma 
worden gecombineerd met de positioner of de procesregelaar. 
Geschikt zijn regelkleppen met schuine of rechte zitting, membraan-
kleppen of kogelkleppen.

Type	8692,	8693
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Systeembeschrijving

stuurluchtaansluiting 
(opschrift: 1)

luchtafvoeropening 
(opschrift: 3)

elektrische aansluitmodule 

doorzichtige kap, eronder  
bedieningsmodule met display en toetsen

behuizingsmantel

extra luchtafvoeropening (opschrift: 3.1) alleen bij  
type 23xx en 2103 met voorgeregeld stelsysteem voor 
hoge luchtcapaciteit vanaf aandrijvingsgrootte ø 125 / 130

luchttoevoerfilter

drukbegrenzingsklep

Afb. 2: Opbouw 2

5.1.	 Functies

Type 8692 - positioner (positieregelaar)

De positie van de aandrijving (slag) wordt geregeld volgens de 
gewenste positiewaarde. De gewenste positiewaarde kan via een 
extern normsignaal worden vooringesteld (bijv. via veldbus).

Type 8693 - procesregelaar

De procesregelaar is geïntegreerd in een regelkring. Uit de 
gewenste proceswaarde en de werkelijke proceswaarde wordt via 
de regelparameters (PID-regelaar) de gewenste positiewaarde van 
de klep berekend. De gewenste proceswaarde kan via een extern 
signaal worden vooringesteld.

Type	8692,	8693

Nederland
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Technischegegevens

6.	 Technische	gegevens

6.1.	 conformiteit
De positioner type 8692 en de procesregelaar type 8693 voldoen 
aan de EG-richtlijnen volgens de EG-verklaring van overeenstemming.

6.2.	 normen
Met de volgende normen wordt voldaan aan de conformiteit met de 
EG-richtlijnen.

EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61010-1

6.3.	 Bedrijfsvoorwaarden

WaarschuWinG!

invallend	zonlicht	en	temperatuurschommelingen	kunnen	
storingen	of	lekkages	veroorzaken.
• Het apparaat bij gebruik buiten niet onbeschermd blootstellen 

aan weersomstandigheden.
• Zorg ervoor dat de toegestane omgevingstemperatuur niet 

wordt over- of onderschreden.

Omgevingstemperatuur: 0 ... +55 °C

Beschermingsklasse   IP65 / IP67 conform EN 60529 (alleen 
bij goed aangesloten kabel of stekkers 
en bussen en als het luchtafvoerconcept 
in paragraaf in acht wordt genomen ”9.3. 
Pneumatische aansluiting van de posi-
tioner / procesregelaar”).

6.4.	 mechanische	gegevens
Afmetingen     zie informatieblad

Materiaal van behuizing  buiten: PPS, PC, VA,  
binnen: PA 6; ABS

Afdichtingsmateriaal   NBR / EPDM

Slagbereik klepstang  3 ... 47 mm

6.5.	 Typeplaatje	

Voorbeeld:

8692 24 V DC 
single act Pilot 0,6 
Pmax 7 bar 
Tamb 0°C - +55°C 
S/N 001000 
00179026D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W14UN
ce

identificatienummer 

bedrijfsspanning/ 
aansturing

nominale druk

type
stuurfunctie 
stuurklep

barcode

serienummer 
CE-markering

max. omgevings-
temperatuur

Afb. 3: Voorbeeld typeplaatje

 

Type	8692,	8693

Nederland



11

Technischegegevens

6.6.	 Pneumatische	gegevens
Stuurmedium    neutrale gassen, lucht

 Kwaliteitsklassen conform DIN ISO 8573-1

 Stofgehalte   klasse 5  max. deeltjesgrootte 40 µm,  
max. deeltjesdichtheid 10 mg/m³ 

 Watergehalte klasse 3  max. drukdauwpunt - 20 °C of 
min. 10 °C onder de  
laagste bedrijfstemperatuur

 Oliegehalte    klasse 5 max. 25 mg/m³ 

Temperatuurbereik  
stuurmedium    0 ... + 50 °C

Drukbereik 
stuurmedium    3 ... 7 bar 

Luchtcapaciteit stuurklep  7 lN / min (voor be- en ontluchting) 
(QNn- waarde volgens definitie bij druk-
vermindering van 7 naar 6 bar absoluut) 
optioneel: 130 lN / min  
(voor be- en ontluchting) 
(alleen enkelwerkend)

Aansluitingen     slangconnector ø6 mm / 1/4“ 
mofaansluiting G1/8

6.7.	 elektrische	gegevens

6.7.1.	 	elektrische	gegevens
Aansluitingen    kabelwartel M16 x 1,5, SW22  

(klembereik 5 ... 10 mm)  
met schroefklemmen  
voor kabeldoorsneden 0,14 ... 1,5 mm2   
(24 V DC) ronde connector (M12 x 1) 
(24 V DC, Profibus, DeviceNet)

Stuurklep 
 bedrijfsspanning  24 V DC ± 10 %    

- max. restrimpel 10 %

  opgenomen 
vermogen   < 5 W

Ingangsweerstand   
voor signaal    180 Ω bij 4 - 20 mA / resolutie 12 bit 
werkelijke waarde   17 kΩ bij frequentie, 0 ... 1000 Hz / 1‰ v. M. 

> 300 mVss sinus, rechthoek, driehoek 
Pt 100  - 20 ... + 220 °C, resolutie < 0,1 °C

Ingangsweerstand 
voor signaal    180 Ω bij 0/4 - 20 mA / resolutie 12 bit 
gewenste waarde   19 kΩ bij 0 - 5/10 V / resolutie 12 bit

Beschermingsklasse 3 volgens VDE 0580

Type	8692,	8693

Nederland
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Bedienings-enindicatie-elementen

Analoge positie- 
terugmelding 
max. stroom voor  
spanningsuitgang  
0... 5/10 V    10 mA 
Max. last  
voor stroomuitgang  
0/4 ... 20 mA    560 Ω

Inductieve  
naderingsschakelaar 
stroombegrenzing  100 mA

Binaire uitgangen  galvanisch gescheiden, PNP 
Stroombegrenzing 100 mA, uitgang wordt gesynchroniseerd

Binaire ingang    galvanisch gescheiden, PNP 
0 ... 5 V = log „0“,  
10 ... 30 V = log „1“ 
geïnverteerde ingang dienovereenkomstig 
omgekeerd

Communicatie- 
interface     Directe aansluiting op pc via USB-adapter 

met geïntegreerde interfacedriver, commu-
nicatie met communicatiesoftware op FDT/
DTM-technologie.

7.	 BeDienings-	en	inDicaTie-	
elemenTen

MENU INPUT CMD MANU

POS
% XXX

pijltoets   
omhoog

Aanduiding: 
functie van de 

toetsen

 linker 
keuzetoets

rechter 
keuzetoets

display

pijltoets  
omlaag

MENU OPN CLS AUTO

pos 0.0

Afb. 4: Beschrijving bedieningselementen

MENU CMD POS MANU

pos 0.0

korte aanduiding 
waarde

eenheid of  
percentage van 

waarde

Indicatie voor AUTOMATISCHE bediening:

lopend balk van links naar rechts

waarde

bargraph-
weergave van 
waarde

functie van de toetsen

opslagsymbool

indicatie voor 
positieregeling

symbolen1)

Afb. 5: Beschrijving display

1)  Symbolen worden afhankelijk van de geactiveerde functie 
weergegeven (zie bedieningshandleiding)

Type	8692,	8693
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Bedienings-enindicatie-elementen

7.1.	 Functie	van	de	toetsen
De functies van de 4 toetsen in het bedieningsveld zijn afhan-
kelijk van bedrijfstoestand (AUTOMATISCH of HAND) en 
bedieningsniveau (procesniveau of instelniveau) verschillend.

De functie van de toetsen wordt aangegeven in het grijze tekstveld 
dat zich boven de toets bevindt.

Functie	van	de	toetsen	in	het	procesniveau:

toets
Functie	 van	
de	toetsen

Beschrijving	van	de	
functie

Bedrijfs-	
toestand	

Pijltoets MENUOPN  (OPEN) Handmatig openen van de 
aandrijving

HAND

Omschakelen van de weer-
gegeven waarde 
(bijv. POS-CMD-TEMP-...)

AUTO-
MATISCH

Pijltoets MENUCLS  
(DICHT)

Handmatig sluiten van de 
aandrijving HAND

Omschakelen van de weer-
gegeven waarde 
(bijv. POS-CMD-TEMP-...)

AUTO-
MATISCH

Keuze-
toets

MENUMENU Naar het instelniveau gaan 
Aanwijzing: Toets ca. 3 s 
lang indrukken.

AUTO- 
MATISCH of 
HAND 

Keuze-
toets

MENUAUTO Terugkeren in de bedrijfs-
toestand AUTOMATISCH HAND

MENUHAND Omschakelen naar de 
bedrijfstoestand HAND

AUTO-
MATISCH

Functie	van	de	toetsen	in	het	instelniveau:

toets
Functie	van	de	
toetsen

Beschrijving	van	de	functie

Pijltoets In de menu's omhoog bladeren

MENU+ Vergroten van de getalswaarden

Pijltoets In de menu's omlaag bladeren 

MENU– Verkleinen van de getalswaarden

MENU← Een positie naar links gaan; bij de 
invoer van getalswaarden

Keuzetoets MENUEXIT   (TERUG) Terugkeren naar het procesniveau

Stapsgewijs terugkeren vanuit een 
submenupunt

MENUESC Een menu afsluiten

MENUSTOP Een proces afbreken

Keuzetoets MENUENTER   
MENUSELEC   
MENUOK    
MENUINPUT

Een menupunt selecteren, activeren of 
deactiveren

MENUEXIT   (TERUG) Stapsgewijs terugkeren vanuit een 
submenupunt

MENURUN Een proces starten

MENUSTOP Een proces afbreken

Tab. 1: Functie van de toetsen

Type	8692,	8693
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Bedienings-enindicatie-elementen

7.2.	 Bedrijfstoestand
De positioner en de procesregelaar beschikken over 2 bedrijfstoe-
standen: AUTOMATISCH en HAND

MENU CMD POS MANU

pos 0.0
AUTOMATISCH

In de bedrijfstoestand AUTOMATISCH wordt 
de normale regelaarwerking uitgevoerd.

(Lopend balk aan bovenrand van het display 
en symbool  weergegeven).

MENU OPN CLS AUTO

pos 0.0
HAND

In de bedrijfstoestand HAND kan de klep 
handmatig via de  
pijltoetsen  MENUOPN  /  MENUCLS   
worden geopend of gesloten.

7.2.1.	 omschakelen	van	bedrijfstoestand
Via de rechter keuzetoets kan heen en weer worden geschakeld tussen 
de beide bedrijfstoestanden AUTOMATISCH MENUAUTO  en HAND MENUMANU .

Omschakelen van  
AUTOMATISCH  HAND

MENUMANU  2)  indrukken

Omschakelen van  
HAND  AUTOMATISCH

MENUAUTO  indrukken

Tab. 2: Omschakelen van bedrijfstoestand

2) alleen mogelijk bij weergave POS, CMD, PV (,SP).
3) Tijdens deze 3 s (countdown) lopen 2 balken naar elkaar toe.

7.3.	 Bedieningsniveaus
De positioner en de procesregelaar beschikken over 2 bedieningsniveaus:

• Procesniveau

   Weergeven en bedienen van het lopende proces 
Bedrijfstoestand: AUTOMATISCH / HAND 

• instelniveau

   Invoer van de bedrijfsparameters 
Uitbreiden van het menu met optionele menupunten

7.3.1.	 omschakelen	tussen	de		
	 bedieningsniveaus

Omschakelen van  
procesniveau  instelniveau

MENUMENU  3 s indrukken 3)

Omschakelen van  
instelniveau  procesniveau

MENUEXIT  indrukken

Tab. 3: Omschakelen van bedieningsniveau

Als het apparaat bij het overschakelen naar het instelniveau in 
de bedrijfstoestand AUTOMATISCH is, loopt het proces bij het 
instellen verder.

Procesniveau

Instelniveau

MENUMENU  MENUEXIT  
ca. 3 s3)

MENU CMD POS MANU

pos 0.0

EXIT ENTER

POS
X.TUNE
ADD.FUNCTION

2

M A I N

Afb. 6: Bedieningsniveaus

Type	8692,	8693
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Bedienings-enindicatie-elementen

7.4.	 Weergave	in	de	bedrijfstoestand	

type	8692 Beschrijving	van	de	weergave type	8693

MENU CMD/POS CMD MANU

pos 0.0 Werkelijke positie van de  
klepaandrijving  
(0 ... 100%) MENU SP/PV CMD MANU

pos 0.0

MENU POS TEMP MANU

cmD 0.0 Gewenste positie van de  
klepaandrijving  
(0 ... 100%) MENU POS TEMP MANU

cmD 0.0

MENU CMD CMD/POS

temp 0.0C
Binnentemperatuur in de 
behuizing van het apparaat  
(°C) MENU CMD PV

temp 0.0C

Werkelijke proceswaarde

MENU TEMP SP MANU

pv 0.0m3/min

Gewenste proceswaarde

MENU PV PV (t) INPUT

sp 0.0m3/min

Gelijktijdige weergave van de 
gewenste positie en de wer-
kelijke positie van de klepaan-
drijving (0 ... 100 %) MENU CMD/POS POS MANU

0.0sp
pv 0.0

m3/min
m3/min

type	8692 Beschrijving	van	de	weergave type	8693

Grafische voorstelling van SP 
en PV met tijdas

MENU HOLDSP / PV (t)

MENU HOLDCMD / POS (t)

Grafische voorstelling van POS 
en CMD met tijdas

MENU HOLDCMD / POS (t)

MENU CMD/POS CLOCK

input 4.0mA
Ingangssignaal voor  
gewenste positie

(0 ... 5/10 V / 0/4 ... 20 mA)

MENU INPUT X.TUNE INPUT

12:0000
thu.			01	.	09	.	11

CLOCK

Tijd, dag en datum

MENU POS (t) X.TUNE INPUT

12:0000
thu.			01	.	09	.	11

CLOCK

MENU CLOCK CMD/POS RUN

X.tune
Automatische aanpassing van 
de positioner (positieregelaar)

MENU CLOCK P.TUNE RUN

X.tune

Automatische optimalisatie van 
de procesregelaar-parameters

MENU X.TUNE P.LIN RUN

p.tune

Type	8692,	8693
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type	8692 Beschrijving	van	de	weergave type	8693

Automatische linearisatie van 
de proceskarakteristieken

MENU P.TUNE CMD/POS RUN

p.lin

MENU X.TUNE POS MANU

0.0cmD
pos 0.0

Gelijktijdige weergave van de 
gewenste positie en de wer-
kelijke positie van de klepaan-
drijving (0 ... 100 %) MENU P.LIN SP/PV MANU

0.0cmD
pos 0.0

Tab. 4: Weergave in de bedrijfstoestand AUTOMATISCH

7.5.	 mastercode
De bediening van het apparaat kan via een vrij te kiezen gebruikerscode 
worden vergrendeld. Onafhankelijk daarvan is er een niet te veranderen 
mastercode waarmee u alle bedieningshandelingen op het apparaat 
kunt uitvoeren. Deze 4-cijferige mastercode vindt u op de laatste 
pagina's van deze quickstart in het hoofdstuk "Mastercode".

Knip deze code desgewenst uit en bewaar hem gescheiden van 
deze quickstart.

8.	 monTage

Alleen voor positioners en procesregelaars zonder voorge-
monteerde procesklep.

8.1.	 veiligheidsaanwijzingen

Gevaar!

gevaar	voor	letsel	door	hoge	druk	in	de	installatie!
• Voordat leidingen of kleppen worden losgekoppeld, de druk eraf 

halen en de leidingen ontluchten.

gevaar	voor	letsel	door	elektrische	schokken!
• Vóór ingrepen in het apparaat of de installatie de spanning 

uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
• Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschrif-

ten voor elektrische apparaten in acht!

WaarschuWinG!

gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	montage!
• De montage mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel met 

geschikt gereedschap worden uitgevoerd!

gevaar	voor	letsel	door	ongewenst	inschakelen	van	de	instal-
latie	en	ongecontroleerde	herstart!
• Installatie tegen ongewenste bediening beveiligen.
• Na de montage voor een gecontroleerde herstart zorgen.

Type	8692,	8693
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8.2.	 montage	positioner	/	procesregelaar	
op	proceskleppen	van	de	serie	2103,	
2300	en	2301

Bij de montage van de positioner / procesregelaar mogen de 
collets van de stuurluchtaansluitingen aan de aandrijving niet 
zijn gemonteerd.

 → De puckhouder en de positioner / procesregelaar zo uitlijnen dat  
1. de puckhouder in de geleiderail van de positioner /  
 procesregelaar (zie “Afb. 7”) en 
2.  de aansluitstukken van de positioner / procesregelaar in de 

stuurluchtaansluitingen van de aandrijving (zie “Afb. 8”) vallen.

aanWijzinG! 

Beschadiging	van	de	printplaat	of	uitval	van	de	functie!	
• Let erop dat de puckhouder vlak op de geleiderail ligt.

geleiderail

puckhouder
Afb. 7: Uitlijnen van de puckhouder

 → De positioner / procesregelaar zonder draaiende beweging zo ver 
op de aandrijving schuiven dat er bij de vormafdichting geen spleet 
meer te zien is.

aanWijzinG! 

Door	een	te	hoog	koppel	bij	het	vastschroeven	van	de	beves-
tigingsschroef	kan	de	beschermingsklasse	ip65	/	ip67	niet	
worden	gegarandeerd!
• De bevestigingsschroef mag uitsluitend met een maximaal kop-

pel van 0,5 Nm worden aangedraaid. 

 → De positioner / procesregelaar met de beide bevestigingsschroeven 
aan de zijkant op de aandrijving bevestigen. Daarbij de schroeven 
slechts licht aandraaien (maximaal koppel: 0,5 Nm).

aansluits-
tukken

stuurluch-
taanslui-

tingen

bevestigings-
schroeven 
max. 0,5 Nm

aandrijving

Afb. 8: Montage positioner / procesregelaar, serie 2103, 2300 en 2301.
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8.3.	 montage	positioner	/	procesregelaar	
op	proceskleppen	van	de	serie	26xx	
en	27xx

werkwijze:
geleiderail

puckhouder
Afb. 9: Uitlijnen van de puckhouder

 → De positioner / procesregelaar op de aandrijving schuiven. 
Daarbij de puckhouder zo uitlijnen dat hij in de geleiderail van de 
positioner / procesregelaar valt.

aanWijzinG! 

Beschadiging	van	de	printplaat	of	uitval	van	de	functie!	
• Let erop dat de puckhouder vlak op de geleiderail ligt.

 → De positioner / procesregelaar helemaal tot aan de aandrijving 
omlaagduwen en door draaien in de gewenste positie uitlijnen.

Let erop dat de pneumatische aansluitingen van de posi-
tioner / procesregelaar en die van de aandrijving bij voorkeur 
verticaal boven elkaar liggen (zie “Afb. 10”).

aanWijzinG! 

Door	een	te	hoog	koppel	bij	het	vastschroeven	van	de	beves-
tigingsschroef	kan	de	beschermingsklasse	ip65	/	ip67	niet	
worden	gegarandeerd!
• De bevestigingsschroef mag uitsluitend met een maximaal kop-

pel van 0,5 Nm worden aangedraaid. 

 → De positioner / procesregelaar met de beide bevestigings-
schroeven aan de zijkant op de aandrijving bevestigen. Daarbij 
de bevestigingsschroeven slechts licht aandraaien (maximaal 
koppel: 0,5 Nm).

stuurluchtuitgang 21

stuurluchtuitgang 22

stuurluchtaansluiting boven

stuurluchtaansluiting onder

bevestigingsschroeven 
max. 0,5 Nm

Afb. 10: Montage van de pneumatische verbindingen, serie 26xx en 27xx
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 → De pneumatische verbinding tussen positioner / procesre-
gelaar en aandrijving met ”Tab. 5: Pneumatische verbinding met 
aandrijving” tot stand brengen.

aanWijzinG! 

Beschadiging	of	uitval	van	de	functie	door	binnendringen	van	
vuil	en	vocht!
• Om te voldoen aan beschermingsklasse IP65 / IP67 de niet beno-

digde stuurluchtuitgang verbinden met de vrije stuurluchtaanslui-
ting van de aandrijving of afsluiten met een afsluitstop. 

"In ruststand" betekent dat de stuurkleppen van de positioner 
type 8692 en procesregelaar type 8693 stroomloos zijn resp. 
niet geactiveerd zijn.

Bij vochtige omgevingslucht kan bij stuurfunctie A resp. bij 
stuurfunctie B een slangverbinding tussen stuurluchtuitgang 
22 van de positioner / procesregelaar en de niet aangesloten 
stuurluchtaansluiting van de aandrijving tot stand worden 
gebracht. 

Daardoor wordt de veerkamer van de aandrijving voorzien 
van droge lucht uit het ontluchtingskanaal van de positioner / 
procesregelaar.

stuurfunctie pneumatische	verbinding	type	8692,	
8693	met	aandrijving

stuurluch-
tuitgang	
type	8692,	
8693

stuurluchtaansluiting	
aandrijving

a

Procesklep 
in ruststand 
gesloten (door 
veerkracht)

21

onderste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

22

moet worden verbonden met 
de bovenste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

B

Procesklep in 
ruststand open  
(door 
veerkracht)

21

bovenste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

22

moet worden verbonden met 
de onderste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

i

Procesklep 
in ruststand 
gesloten

21

onderste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

22

bovenste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

Procesklep in 
ruststand open

21

bovenste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

22

onderste stuurluchtaans-
luiting van de aandrijving

Tab. 5: Pneumatische verbinding met aandrijving
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9.	 vloeisToFinsTallaTie

9.1.	 veiligheidsaanwijzingen

Gevaar!

gevaar	voor	letsel	door	hoge	druk	in	de	installatie!
• Voordat leidingen en ventielen worden losgekoppeld, de druk 

eraf halen en de leidingen ontluchten.

gevaar	voor	letsel	door	elektrische	spanning!
• Vóór ingrepen in het apparaat of in de installatie de spanning 

uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
• Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschrif-

ten voor elektrische apparaten in acht!

WaarschuWinG!

gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	installatie!
• De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel met 

geschikt gereedschap worden uitgevoerd!

gevaar	voor	letsel	door	ongewenst	inschakelen	van	de	instal-
latie	en	ongecontroleerde	herstart!
• Installatie tegen ongewenste bediening beveiligen.
• Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.

9.2.	 installatie	procesklep
Type schroefdraad en afmetingen zijn te vinden in het desbetreffende 
informatieblad.

 → De procesklep volgens de bedieningshandleiding van de 
procesklep aansluiten.

9.3.	 Pneumatische	aansluiting	van	de	
positioner	/	procesregelaar

Gevaar!

gevaar	voor	letsel	door	hoge	druk	in	de	installatie!
• Voordat leidingen en ventielen worden losgekoppeld, de druk 

eraf halen en de leidingen ontluchten.

werkwijze:

 → de aansluitstukken van de positioner / procesregelaar in de 
stuurluchtaansluitingen van de aandrijving (1) vallen.  
(3 ... 7 bar; instrumentlucht, olie-, water- en stofvrij).

 → De luchtafvoerleiding of een geluiddemper op de luchtafvoer-
opening (3) en indien aanwezig op de luchtafvoeropening (3.1) 
monteren.

Belangrijke aanwijzing voor een foutloze werking van het 
apparaat:

• Door de installatie mag geen tegendruk worden opgebouwd.

• Voor de aansluiting een slang met een voldoende diameter kiezen.

• De luchtafvoerleiding moet zo zijn geconstrueerd dat er geen water 
of andere vloeistof door de luchtafvoeropening (3) of (3.1) in het 
apparaat kan komen.
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stuurluchtaansluiting 
opschrift: 1

luchtafvoeropening 
opschrift: 3

extra lucht- 
afvoeropening 
opschrift: 3.1 

alleen bij type 23xx en 2103 met voorgeregeld stelsysteem voor 
hoge luchtcapaciteit vanaf aandrijvingsgrootte ø 125 / 130

Afb. 11: Pneumatische aansluiting

Let op (luchtafvoerconcept): 

Om aan beschermingsklasse IP67 te voldoen moet een 
luchtafvoerleiding in het droge gedeelte worden gemonteerd.

De aanwezige besturingsdruk beslist minstens 0,5 ... 1 bar 
boven de druk houden die nodig is om de pneumatische 
aandrijving in zijn eindpositie te brengen. Daarmee zorgt u 
ervoor dat het regelgedrag in het bovenste slagbereik niet 
als gevolg van een te klein drukverschil sterk negatief wordt 
beïnvloed.

De schommelingen van de besturingsdruk tijdens de 
werking zo gering mogelijk houden (max. ±10 %). Bij grotere 
schommelingen zijn de met de functie X.TUNE gekalibreerde 
regelaarparameters niet optimaal.

10.	 elekTrische	insTallaTie

10.1.	 veiligheidsaanwijzingen

Gevaar!

gevaar	voor	letsel	door	elektrische	spanning!
• Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en 

tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
• Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschrif-

ten voor elektrische apparaten in acht!

WaarschuWinG!

gevaar	voor	letsel	bij	onvakkundige	installatie!
• De installatie mag alleen door geautoriseerd vakpersoneel met 

geschikt gereedschap worden uitgevoerd!

gevaar	voor	letsel	door	ongewenst	inschakelen	van	de	instal-
latie	en	ongecontroleerde	herstart!
• Installatie tegen ongewenste bediening beveiligen.
• Na de installatie voor een gecontroleerde herstart zorgen.

10.2.	 elektrische	installatie	24	v	Dc
Voor de positioner / procesregelaar zijn er 2 aansluitingsvarianten:

• Meerpolige aansluiting met ronde connector

• Kabelwartel met schroefklemmen

Type	8692,	8693
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signaalwaarden

Bedrijfsspanning:   24 V DC

Gewenste waarde  
(proces-/positieregelaar):  0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA 

0 ... 5 V; 0 ... 10 V

Werkelijke waarde 
(alleen procesregelaar):  4 ... 20 mA; 

frequentie; 
Pt 100

10.2.1.	 	elektrische	installatie	met	ronde	
connector

werkwijze:

 → De positioner / procesregelaar volgens de tabellen aansluiten.

 → Bij uitvoering met initiator: 
Initiator instellen  
(zie ”10.2.2. Instellen van de initiator - optie”)

Nadat de bedrijfsspanning erop is gezet, is de positioner / procesre-
gelaar in werking.

 → Nu de vereiste basisinstellingen aanbrengen en de automatische 
aanpassing van de positioner / procesregelaar activeren, zoals 
in paragraaf ”11. Inbedrijfstelling type 8692” en “12. Inbedrijf-
stelling type 8693” is beschreven.

ronde	stekker	m12,	4-polig

ronde	stekker	m12,	8-polig

Bedrijfsspanning

Ingangssignalen van de centrale 
Uitgangssignalen van de cen-
trale (optioneel)

Optie: initiator

Bus	m8,	4-polig

Schakelaar (voor bediening  
schroefstuk losdraaien)

1

23

4

5
6

7

8

1

2

3

4

1

24

3

1

24

3

Ingangssignalen  
werkelijke proceswaarde

ronde	stekker	m8,	4-polig		
(alleen	type	8693)

Afb. 12: Aansluiting met ronde connector 24 V DC

Ronde stekker M12 - 8-polig (gewenste waarde, binaire ingang)
pin ader-	

kleur4)

Bezetting

8 rood gewenste waarde + (0/4 ... 20 mA  / 0 ... 5/10 V)
7 blauw gewenste waarde GND
1 wit binaire ingang +

Tab. 6: Ronde stekker M12 - 8-polig (gewenste waarde, binaire ingang)
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Ronde stekker M12 - 8-polig (in- / uitgangssignalen) - alleen optie
pin aderkleur4) Bezetting
6 roze analoge positieterugmelding +
5 grijs analoge positieterugmelding GND
4 geel binaire uitgang 1
3 groen binaire uitgang 2
2 bruin binaire uitgangen GND

Tab. 7: Ronde stekker M12 - 8-polig (in- / uitgangssignalen)

Ronde stekker M12 - 4-polig (bedrijfsspanning)
pin aderkleur5) Bezetting
1 bruin bedrijfsspanning + 24 V DC
3 blauw bedrijfsspanning GND

Tab. 8: Ronde stekker M12 - 4-polig (bedrijfsspanning)

Bus M8 - 4-polig (initiator) - alleen optie
pin aderkleur6) Bezetting
1 bruin initiator 1 out
2 wit GND
3 blauw 24 V DC

Tab. 9: Bus M8 - 4-polig (initiator)

4)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 
verkrijgbare aansluitkabel (919061).

5)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 
verkrijgbare aansluitkabel (918038).

6)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 
verkrijgbare aansluitkabel (92903475).

7) Instelbaar via software.
8)   De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 

verkrijgbare aansluitkabel (92903474).

Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - alleen type 8693

ingangs-	
type7) pin

ader-
kleur8) Bezetting

scha-
kelaar

4 ... 20 mA 
-  intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding transmitter  
uitgang van transmitter  
GND 
brug na GND

schakelaar  
links

4 ... 20 mA 
- extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde + 
niet bezet 
werk. proceswaarde -

schakelaar 
rechts

Frequentie 
- intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding sensor 
pulsingang + 
pulsingang - (GND) 
niet bezet

schakelaar  
links

Frequentie 
-extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
pulsingang + 
pulsingang - 
niet bezet

schakelaar 
rechts

Pt 100 
(zie aan-
wijzing 
onder)

1 
2 
 
3 
4

bruin 
wit 
 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde 1 (stroom-
voeding) 
werk. proceswaarde 3 (GND) 
werk. proceswaarde 2 
(compensatie)

schakelaar 
rechts

Tab. 10: Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - type 8693

De sensor Pt 100 vanwege leidingcompensatie via 3 lei-
dingen aansluiten.  
Pin 3 en pin 4 beslist bij de sensor overbruggen.
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10.2.2.	 instellen	van	de	initiator	-	optie

Bij optie van de positioner / procesregelaar met initiator kan 
deze worden ingesteld op de onderste of bovenste eindpositie.

elektronische module

stelschroef

jumper

uitgangspositie jumper 
instelling  
onderste eindpositie SFA 
en SFI resp.  
bovenste eindpositie SFB

jumper geplaatst 
instelling  
bovenste eindpositie SFA 
en SFI resp.  
onderste eindpositie SFB

Afb. 13: Instellen van de initiatoren

Gevaar!

gevaar	voor	letsel	door	elektrische	spanning!
• Vóór ingrepen in het systeem de spanning uitschakelen en 

tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
• Neem de geldende ongevalpreventie- en veiligheidsvoorschrif-

ten voor elektrische apparaten in acht!

werkwijze:

1. Behuizing openen en elektronische module eraf halen:

 →   Bedrijfsspanning op de positioner / procesregelaar en initia-
torstekker uitschakelen.

 → Behuizingsmantel (met doorzichtige kap) eraf schroeven.

 → Elektronische module eraf halen.

2. Instellen van de initiatoren (afhankelijk van de stuurfunctie):

onderste	eindpositie	bij	stuurfunctie	a	resp.		
bovenste	eindpositie	bij	stuurfunctie	B

 → Bedrijfsspanning op de initiatorstekker inschakelen.

 → Initiator met schroevendraaier aan de stelschroef instellen op 
eindpositie.

 →   Bedrijfsspanning op de initiatorstekker uitschakelen.
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onderste	eindpositie	bij	stuurfunctie	i

 → Stuurlucht aansluiten.

WaarschuWinG!

klepbeweging	na	aanleggen	van	de	elektrische	spanning!

Na aanleggen van de elektrische spanning beweegt de aandrijving 
in de ingestelde eindpositie!
• Voer de instelling van de initiatoren nooit uit bij lopend proces!

 → Bedrijfsspanning op de positioner / procesregelaar en initiator-
stekker inschakelen.

 → Aandrijving in onderste eindpositie brengen.

 → Initiator met schroevendraaier aan de stelschroef instellen op 
eindpositie.

 →   Stuurlucht uitschakelen.

 →   Bedrijfsspanning op de positioner / procesregelaar en initia-
torstekker uitschakelen.

Bovenste	eindpositie	bij	stuurfunctie	a	en	i	resp.		
onderste	eindpositie	bij	stuurfunctie	B

 → Jumper plaatsen (zie ”Afb. 13: Instellen van de initiatoren”).

 → Stuurlucht aansluiten.

WaarschuWinG!

klepbeweging	na	aanleggen	van	de	elektrische	spanning!

Na aanleggen van de elektrische spanning beweegt de aandrijving 
in de ingestelde eindpositie!
• Voer de instelling van de initiatoren nooit uit bij lopend proces!

 → Bedrijfsspanning op de positioner / procesregelaar en initiator-
stekker inschakelen.

 → Klep in bovenste eindpositie (SFA en I) resp. onderste eindpo-
sitie (SFB) brengen.

 → Initiator met schroevendraaier aan de stelschroef instellen op 
eindpositie.

 →   Stuurlucht uitschakelen.

 →   Bedrijfsspanning op het apparaat en de initiatorstekker 
uitschakelen.

 → Jumper weer in de uitgangspositie terugzetten (“Afb. 13”).

3. Elektronische module plaatsen en behuizing sluiten:

aanWijzinG! 

pins	op	printplaat	niet	beschadigen!

• Bij montage van de elektronische module op de positionering 
van de pins bij de printplaat op de elektronische module letten.

 → Elektronische module voorzichtig plaatsen en de pins in de print-
plaat op de elektronische module steken.
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 → De juiste positie van de afdichting in de behuizingsmantel 
controleren.

afdichting 
behuizingsmantel

Afb. 14: Positie afdichting behuizingsmantel

aanWijzinG! 

Beschadiging	of	uitval	van	de	functie	door	binnendringen	van	
vuil	en	vocht!

Om te zorgen voor beschermingsklasse IP 65 / IP 67:
• de behuizingsmantel tot aan de aanslag vastschroeven. 

 → Behuizingsmantel (met doorzichtige kap) vastschroeven 
(schroefgereedschap: 674077 9)).

 → Bedrijfsspanning op het apparaat en de initiatorstekker 
inschakelen.

 → Positioner / procesregelaar weer in bedrijf stellen.

9)  Het schroefgereedschap (674077) is te verkrijgen via uw 
Bürkert-verkoopvestiging.

10.2.3.	 	elektrische	installatie	met	kabelwartel

werkwijze:

 → De 4 schroeven op het behuizingsdeksel eruit draaien en het 
deksel eraf halen. De schroefklemmen zijn nu toegankelijk.

 → De kabels door de kabelwartel schuiven.

 → De aders vastklemmen.

 → Wartelmoer van de kabelwartel aandraaien (koppel ca. 1,5 Nm).

 → Het behuizingsdeksel sluiten en de 4 schroeven kruiselings aan-
draaien (koppel maximaal 0,7 Nm).

aanWijzinG! 

Beschadiging	of	uitval	van	de	functie	door	binnendringen	van	
vuil	en	vocht!

Om te zorgen voor beschermingsklasse IP 65 / IP 67:

• De wartelmoer van de kabelwartel afhankelijk van de gebruikte 
kabelgrootte of afsluitplug aandraaien (ca. 1,5 Nm).

• Behuizingsdeksel sluiten en schroeven aandraaien  
(maximaal 0,7 Nm). 

Nadat de bedrijfsspanning erop is gezet, is de positioner / procesre-
gelaar in werking.

 → Nu de vereiste basisinstellingen aanbrengen en de automatische 
aanpassing van de positioner / procesregelaar activeren, zoals in 
hoofdstuk “11. Inbedrijfstelling type 8692” is beschreven.
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schroefklemmen

schakelaar

10

12
13
14 11

8
9

1
2
3
4

5
6
7

Afb. 15: Aansluiting kabelwartel

klem Bezetting
11 gewenste waarde + (0/4 ... 20 mA / 0 ... 5/10 V)
10 gewenste waarde GND
14 bedrijfsspanning + 24 V DC
13 bedrijfsspanning GND
12 binaire ingang +
13 binaire ingang GND
910) analoge positieterugmelding +
810) analoge positieterugmelding GND
510) binaire uitgang 1
610) binaire uitgang GND
710) binaire uitgang 2

Tab. 11: Aansluiting kabelwartel
 

10) alleen optie
11) Instelbaar via software.

Werkelijke proceswaarde - type 8693

ingangstype11) pin Bezetting schakelaar

4 ... 20 mA 
- intern gevoed

1 
2 
3 
4

+ 24 V voeding transmitter 
uitgang van transmitter 
brug na GND 
GND

schakelaar  
links

4 ... 20 mA 
- extern gevoed

1 
2 
3 
4

niet bezet 
werk. proceswaarde + 
werk. proceswaarde - 
niet bezet

schakelaar 
rechts

Frequentie 
- intern gevoed

1 
2 
3 
4

+ 24 V voeding sensor 
pulsingang + 
niet bezet 
pulsingang - (GND)

schakelaar  
links

Frequentie 
-extern gevoed

1 
2 
3 
4

niet bezet 
pulsingang + 
niet bezet 
pulsingang -

schakelaar 
rechts

Pt 100 
(zie aanwijzing 
onder)

1 
2 
 
3 
 
4

niet bezet 
werk. proceswaarde 1 (stroom-
voeding) 
werk. proceswaarde 2 (compen-
satie) 
werk. proceswaarde 3 (GND)

schakelaar 
rechts

Tab. 12: Werkelijke proceswaarde - type 8693

De sensor Pt 100 vanwege leidingcompensatie  
via 3 leidingen aansluiten.  
Pin 3 en pin 4 beslist bij de sensor overbruggen.
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10.3.	 	elektrische	installatie		
ProFiBus	DP

In de quickstart zijn alleen de elektrische installatie van de positioner / 
procesregelaar en de definitie van de basisinstellingen beschreven. 

De instellingen van de buscommunicatie vindt u in de bedie-
ningshandleiding van type 8692 / 8693.

werkwijze:

 → De positioner / procesregelaar volgens de tabellen aansluiten.

In de elektrische aansluitmodule van het type 8692 en 8693 bevindt 
zich een tapeind met moer dat bedoeld is voor de aansluiting van de 
technische aarde (zie ”Afb. 16: Aansluiting Profibus DP”).

 → Het tapeind verbinden met een geschikt aardingspunt. Om de 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen moet u 
ervoor zorgen dat de kabel zo kort mogelijk is (max. 30 cm,  
Ø 1,5 mm2).

Nadat de bedrijfsspanning erop is gezet, is de positioner / procesre-
gelaar in werking.

 → Nu de vereiste basisinstellingen aanbrengen en de automatische 
aanpassing van de positioner / procesregelaar activeren, zoals 
in paragraaf ”11. Inbedrijfstelling type 8692” und „12. Inbedrijf-
stelling type 8693“ is beschreven.

De instellingen in het menupunt BUS.COMM zijn 
beschreven in de bedieningshandleiding type 8692 / 8693.

ronde	stekker	m12,	4-polig

Bus	m12,	5-polig

Bedrijfsspanning

(invers gecodeerd) 
(PROFIBUS-DP)

Aardingsbout (TE)

Schakelaar (voor bediening  
schroefstuk losdraaien)

1

2

3

4

1

24

3

Ingangssignalen  
werkelijke proceswaarde

ronde	stekker	m8,	4-polig		
(alleen	type	8693)

2

1

4

3

5

Afb. 16: Aansluiting Profibus DP
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Ronde stekker M12 - 4-polig (bedrijfsspanning)
pin aderkleur12) Bezetting
1 bruin bedrijfsspanning + 24 V DC
3 blauw bedrijfsspanning GND

Tab. 13: Ronde stekker M12 - 4-polig (bedrijfsspanning)

Bus M12 - 5-polig (busaansluiting)
pin aderkleur signaal
1 bruin VP+5
2 wit RxD/TxD-N
3 blauw DGND
4 zwart RxD/TxD-N
5 grijs afscherming

Tab. 14: Bus M12 - 5-polig (busaansluiting)

 

12)   De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 
verkrijgbare aansluitkabel (918038).

13) Instelbaar via software
14)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 

verkrijgbare aansluitkabel (92903474).

Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - alleen type 8693

ingangs-	
type13) pin

ader-
kleur14) Bezetting

scha-
kelaar

4 ... 20 mA 
- intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding transmitter 
uitgang van transmitter 
GND 
brug na GND

schakelaar  
links

4 ... 20 mA 
- extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde + 
niet bezet 
werk. proceswaarde -

schakelaar 
rechts

Frequentie 
- intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding sensor 
pulsingang + 
pulsingang - (GND) 
niet bezet

schakelaar  
links

Frequentie 
-extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
pulsingang + 
pulsingang - 
niet bezet

schakelaar 
rechts

Pt 100 
(zie aan-
wijzing 
onder)

1 
2 
 
3 
4

bruin 
wit 
 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde 1 (stroom-
voeding) 
werk. proceswaarde 3 (GND) 
werk. proceswaarde 2 
(compensatie)

schakelaar 
rechts

Tab. 15: Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - type 8693

De sensor Pt 100 vanwege leidingcompensatie via 3 lei-
dingen aansluiten.  
Pin 3 en pin 4 beslist bij de sensor overbruggen.
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10.4.	 elektrische	installatie	Devicenet
In de quickstart zijn alleen de elektrische installatie van de positioner / 
procesregelaar en de definitie van de basisinstellingen beschreven. 

De instellingen van de buscommunicatie vindt u in de bedie-
ningshandleiding van type 8692 / 8693.

werkwijze:

 → De positioner / procesregelaar volgens de tabellen aansluiten.

In de elektrische aansluitmodule van het type 8692 en 8693 bevindt 
zich een tapeind met moer dat bedoeld is voor de aansluiting van de 
technische aarde (zie ”Afb. 17: Aansluiting DeviceNet”).

 → Verbind het tapeind met een geschikt aardingspunt. Om de 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te garanderen moet u 
ervoor zorgen dat de kabel zo kort mogelijk is (max. 30 cm,  
Ø 1,5 mm2).

Nadat de bedrijfsspanning erop is gezet, is de positioner / procesre-
gelaar in werking.

 → Nu de vereiste basisinstellingen aanbrengen en de automatische 
aanpassing van de positioner / procesregelaar activeren, zoals 
in paragraaf ”11. Inbedrijfstelling type 8692” und „12. Inbedrijf-
stelling type 8693“ is beschreven.

De instellingen in het menupunt BUS.COMM zijn beschreven 
in de bedieningshandleiding van type 8692 / 8693.

ronde	stekker	m12,	4-polig

ronde	stekker	m12,	5-polig

Bedrijfsspanning

DeviceNet

Aardingsbout (TE)

Schakelaar (voor bediening  
schroefstuk losdraaien)

1

23

4

5
6

7

8

1

2

3

4

1

24

3

Ingangssignalen  
werkelijke proceswaarde

ronde	stekker	m8,	4-polig		
(alleen	type	8693)

Afb. 17: Aansluiting DeviceNet
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Ronde stekker M12 - 4-polig (bedrijfsspanning)
pin aderkleur15) Bezetting
1 bruin bedrijfsspanning + 24 V DC
3 blauw bedrijfsspanning GND

Tab. 16: Ronde stekker M12, 4-polig (bedrijfsspanning)

Bus M12 - 5-polig (busaansluiting)
pin aderkleur signaal
1 afscherming
2 V+
3 V-
4 wit CAN H
5 blauw CAN L

Tab. 17: Ronde stekker M12, 5-polig (busaansluiting)

 

15)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 
verkrijgbare aansluitkabel (918038).

16)  Instelbaar via software
17)  De aangegeven kleuren hebben betrekking op de als accessoire 

verkrijgbare aansluitkabel (92903474).

Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - type 8693

ingangs-	
type16) pin

ader-
kleur17) Bezetting

scha-
kelaar

4 ... 20 mA 
- intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding transmitter 
uitgang van transmitter 
GND 
brug na GND

schakelaar  
links

4 ... 20 mA 
- extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde + 
niet bezet 
werk. proceswaarde -

schakelaar 
rechts

Frequentie 
- intern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

+ 24 V voeding sensor 
pulsingang + 
pulsingang - (GND) 
niet bezet

schakelaar  
links

Frequentie 
-extern 
gevoed

1 
2 
3 
4

bruin 
wit 
blauw 
zwart

niet bezet 
pulsingang + 
pulsingang - 
niet bezet

schakelaar 
rechts

Pt 100 
(zie aan-
wijzing 
onder)

1 
2 
 
3 
4

bruin 
wit 
 
blauw 
zwart

niet bezet 
werk. proceswaarde 1 (stroom-
voeding) 
werk. proceswaarde 3 (GND) 
werk. proceswaarde 2 
(compensatie)

schakelaar 
rechts

Tab. 18: Ronde stekker M8 - 4-polig (werkelijke proceswaarde) - type 8693

De sensor Pt 100 vanwege leidingcompensatie via 3 lei-
dingen aansluiten.  
Pin 3 en pin 4 beslist bij de sensor overbruggen.
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11.	 inBeDrijFsTelling	TyPe	8692

Voor de inbedrijfstelling van de positioner moeten na de installatie nog 
de basisinstellingen (werking van de aandrijving en ingangssignaal 
(normsignaal)) worden gedefinieerd en moet voor aanpassing aan de 
lokale omstandigheden de functie X.TUNE worden uitgevoerd.

De werking van de aandrijving wordt bij voorgemonteerde 
procesklep in de fabriek vooringesteld. 

Een gedetailleerde beschrijving van de inbedrijfstelling en 
bediening van type 8692 vindt u in de bedieningshand-
leiding van type 8692.

11.1.	 veiligheidsaanwijzingen

WaarschuWinG!

gevaar	voor	letsel	bij	ondeskundige	bediening!

Niet-deskundige bediening kan tot letsel en schade aan het 
apparaat en de omgeving ervan leiden. 
• Vóór de inbedrijfstelling moet zijn gegarandeerd dat de inhoud 

van de bedieningshandleiding bij het bedieningspersoneel 
bekend is en volledig is begrepen.

• De veiligheidsaanwijzingen en het beoogde gebruik moeten 
altijd in acht worden genomen!

• Alleen voldoende geschoold personeel mag de installatie/het 
apparaat in bedrijf stellen.

11.2.	 Definiëren	van	de		
	 basisinstellingen

Nadat de bedrijfsspanning erop is gezet, bevindt de positioner zich 
in de bedrijfstoestand AUTOMATISCH.

algemene	werkwijze	voor	instellingen:

Toets Actie Beschrijving

MENUMENU  3 s indrukken 
(countdown in het 
display)

Omschakelen van  
procesniveau  instelniveau

 → Instellingen uitvoeren

MENUEXIT  indrukken Omschakelen van  
instelniveau  procesniveau

Tab. 19: Algemene werkwijze voor instellingen

Type	8692,	8693
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11.2.1.	 	invoer	van	de	werking	van	de	
pneumatische	aandrijving

De werking van de aandrijving wordt bij voorgemonteerde 
procesklep in de fabriek vooringesteld. 

SFA en SFB:   enkelwerkend  (SINGLE)

SFI:     dubbelwerkend (DOUBLE)

De werking (stuurfunctie, SF) van de aandrijving is aangegeven op 
het typeplaatje.

werkwijze:

Toets Actie Beschrijving

MENUMENU  3 s indrukken 
(countdown in het display)

Omschakelen van  
procesniveau  instelniveau

 /  ACTUATOR selecteren

MENUENTER  indrukken Naar het menu ACTUATOR 
gaan

 / SINGLE of'DOUBLE 
selecteren

De werking selecteren

MENUSELEC  indrukken De werking bepalen

MENUEXIT  indrukken Menu ACTUATOR afsluiten

MENUEXIT  indrukken Omschakelen van  
instelniveau  procesniveau

Tab. 20: Invoer werking van de aandrijving

ACTUATOR MENUSELEC

SINGLE

MENUEXIT

MENUENTER

DOUBLE

Afb. 18: Bedieningsstructuur ACTUATOR

Pas wanneer het hoofdmenu via de linker keuzetoets  
MENUEXIT  wordt afgesloten, worden de gewijzigde gegevens 

opgeslagen in het geheugen (EEPROM). Tijdens het opslaan 
verschijnt het opslaan-symbool  op het display.
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11.2.2.	 instelling	van	het	ingangssignaal
werkwijze:

Toets Actie Beschrijving

MENUMENU  3 s indrukken 
(countdown in het display)

Omschakelen van  
procesniveau  instelniveau

 /  INPUT selecteren Menu INPUT kiezen

MENUENTER  indrukken Naar het menu INPUT gaan

 / 4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 
... 10 V of 0 ... 5 V selec-
teren5 V DC

Het ingangssignaal selecteren

MENUSELEC  indrukken Het ingangssignaal bepalen

MENUEXIT  indrukken Menu INPUT afsluiten

MENUEXIT  indrukken Omschakelen van  
instelniveau  procesniveau

Tab. 21: Instelling van het ingangssignaal

INPUT

MENUSELEC

4-20 mA

MENUEXIT

MENUENTER

0-20 mA

0-10 V

0-5 V

Afb. 19: Bedieningsstructuur INPUT (ingangssignaal selecteren)

Pas wanneer het hoofdmenu via de linker keuzetoets  
MENUEXIT  wordt afgesloten, worden de gewijzigde gegevens 

opgeslagen in het geheugen (EEPROM). Tijdens het opslaan 
verschijnt het opslaan-symbool  op het display.

11.3.	 	automatische	aanpassing	(X.TUNE)

WaarschuWinG!

gevaar	voor	letsel	door	verandering	van	de	klepstand	bij	
uitvoering	van	de	functie	X.TUNE onder	bedrijfsdruk!
• X.TUNE nooit uitvoeren bij een lopend proces!
• Installatie beveiligen tegen onbedoelde bediening.

aanWijzinG! 

Door	een	verkeerde	besturingsdruk	of	ingeschakelde	
bedrijfsdruk	op	de	klepzitting	kan	er	een	verkeerde	aan-
passing	van	de	regelaar	optreden!
• X.TUNE in elk geval bij de tijdens de latere bediening beschikbare 

besturingsdruk (= pneumatische hulpenergie) uitvoeren.
• Functie X.TUNE bij voorkeur zonder bedrijfsmediumdruk uitvoe-

ren om storingsinvloeden als gevolg van stromingskrachten uit 
te sluiten. 

De volgende functies worden automatisch geactiveerd:

• Aanpassing van het sensorsignaal aan de (fysieke) slag van het 
gebruikte stelelement.

• Bepalen van parameters van de PWM-signalen voor de aansturing 
van de in het type 8692/8693 geïntegreerde magneetkleppen.

Type	8692,	8693
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• Instelling van de regelaarparameters van de positioner. De opti-
malisatie vindt plaats volgens de criteria van een zo kort mogelijke 
uitregeltijd bij gelijktijdige vrijheid van doorschieten.

Om X.TUNE af te breken de linker of rechter keuzetoets 
STOP  bedienen.

werkwijze:

Toets Actie Beschrijving

MENUMENU  3 s indrukken 
(countdown in het display)

Omschakelen van  
procesniveau  instelniveau

 /  X.TUNE selecteren Menu X.TUNE kiezen

MENURUN  5 s indrukken 
(countdown in het display)

De automatische aanpassing X.TUNE 
starten

Meldingen over de voortgang van de 
X.TUNE op het display:  
"TUNE #1...."-"X.TUNE READY"18)

MENUEXIT willekeurige toets 
indrukken

Menu X.TUNE afsluiten

MENUEXIT  indrukken Omschakelen van  
instelniveau  procesniveau

Tab. 22: Instelling van het ingangssignaal

Pas wanneer het hoofdmenu via de linker keuzetoets  
MENUEXIT  wordt afgesloten, worden de gewijzigde gegevens 

opgeslagen in het geheugen (EEPROM). Tijdens het opslaan 
verschijnt het opslaan-symbool  op het display.

18) "TUNE err/break" bij optreden van een fout.

12.	 inBeDrijFsTelling	TyPe	8693	

Een gedetailleerde beschrijving van de inbedrijfstelling en 
bediening van type 8693 vindt u in de bedieningshand-
leiding van type 8693.

Om de procesregelaar in te stellen de volgende stappen uitvoeren:

instellen van de positioner (positieregelaar):  
zie ”11. Inbedrijfstelling type 8692”

 → Basisinstellingen van de positioner definiëren en de automa-
tische aanpassing van de positioner (X.TUNE) uitvoeren.

instellen van de procesregelaar:

 → Extra functie P.CONTROL via het configuratiemenu (ADD-
FUNCTION) opnemen in het hoofdmenu.

werkwijze:

toets actie
MENUMENU  ca. 3 s indrukken

 /  ADD.FUNCTION selecteren
MENUENTER  indrukken 

 /  P.CONTROL selecteren
MENUENTER  indrukken
MENUEXIT  indrukken

De functie P.CONTROL is nu geactiveerd en opgenomen in het 
hoofdmenu (MAIN). 

Tab. 23: Opnemen van P.CONTROL in het hoofdmenu (MAIN)
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 → De basisinstellingen voor de procesregelaar onder P.CONTROL 
aanbrengen.

EXIT

EXIT

PARAMETER

SETUP

DBND  0,1 %

PV-INPUT

KP         0,00 

PV-SCALE

TN           0,5

SP-INPUT

TV           0,0

SP-SCALE19)

X0       0,0 %

P.CO-INIT

FILTER        0

P.CONTROL ENTER ENTER

ENTEREXIT

Afb. 20: Bedieningsstructuur - basisinstellingen procesregelaar

19)  De functie SP SCALE verschijnt alleen maar wanneer onder  
SP INPUT het menupunt externe voorinstelling gewenste waarde 
(extern) is geactiveerd.

P.CONTROL	-	instellingen:

PARAMETER parameterinstellingen	van	de	procesregelaar

DBND   0,1 % Ongevoeligheidsgedeelte (dode band) van de 
PID-procesregelaar

KP         0,00 Versterkingsfactor van de procesregelaar

TN           0,5 Nasteltijd

TV           0,0 Differentiatietijd

X0       0,0 % Werkpunt

FILTER        0 Filtering van de ingang werkelijke proceswaarde

SETUP instellen	van	de	procesregelaar

PV-INPUT Opgeven van het signaaltype voor werkelijke 
proceswaarde

PV-SCALE Schaal van de procesregelaar instellen

SP-INPUT Soort voorinstelling gewenste waarde (intern of 
extern)

SP-SCALE19) Schaal van de positioner (positieregelaar) instellen 
(alleen bij externe voorinstelling gewenste waarde)

P.CO-INIT Maakt schokvrij omschakelen tussen AUTOMA-
TISCHE en HAND-matige bediening mogelijk

Tab. 24: Basisinstellingen van de procesregelaar

Een automatische parameterinstelling kan met behulp van 
de functie P.TUNE worden uitgevoerd (voor beschrijving zie 
"bedieningshandleiding voor type 8692/8693").
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12.3.1.	 gewenste	proceswaarde	handmatig		
	 wijzigen

werkwijze:

1.  In het instelniveau de interne voorinstelling gewenste waarde 
instellen:

In het hoofdmenu (MAIN) de functie P.CONTROL selecteren

P.CONTROL ENTER SETUP ENTER SP-INPUT intern  
SELEC

 → Via de toets MENUEXIT  (4 x indrukken) terugkeren naar het 
procesniveau.

2.  In het procesniveau de gewenste proceswaarde handmatig wijzigen:

 → Via de pijltoetsen   de weergave voor de 
gewenste proceswaarde (SP) selecteren.

MENU PV PV (t) INPUT

sp 30.0m3/min

 → De toets MENUINPUT  indrukken.

 → Gewenste proceswaarde invoeren (zie afbeelding hieronder)

ESC + <- OK

SET VALUE

sp:
[m3/min]

70.0
+070.0

Ingestelde waarde toepassen

Terugkeren zonder wijziging

Een positie naar links gaan

Cijfer verhogen

Veranderbaar cijfer

Afb. 21: Invoer van waarden

13.	 veiligheiDsPosiTies

soort	
aandrijving

aanduiding

veiligheidsposities	na	uitval	
van	de	hulpenergie

elektrisch pneumatisch

up

down

enkelwerkend

stuurfunctie A
down

voorgeregeld 
stelsysteem:

down

direct werkend 
stelsysteem:

niet gedefinieerd

up

down

enkelwerkend

stuurfunctie B
up

voorgeregeld 
stelsysteem:

up

direct werkend 
stelsysteem:

niet gedefinieerd

up

down

dubbel-
werkend

stuurfunctie I

down / up 
(afhankelijk 
van aans-
luiting van 
de stuur-
leidingen)

niet gedefinieerd

Tab. 25: Veiligheidsposities
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Accessoires

14.	 accessoires

aanduiding Bestelnr.

Aansluitkabel M12, 8-polig 919061

Aansluitkabel M12, 4-polig 918038

Aansluitkabel M8, 4-polig 92903475

Aansluitkabel M8, 4-polig 92903474

USB-adapter voor aansluiting van een pc in 
combinatie met een verlengsnoer

227093

Communicatiesoftware op FDT/
DTM-technologie

Info's onder 
www.buerkert.nl

Schroefgereedschap 674077
Tab. 26: Accessoires

15.	 verPakking,	TransPorT,	
oPslag

aanWijzinG! 

transportschade!

Onvoldoende beschermde apparaten kunnen door het transport 
worden beschadigd.

• Apparaat tegen vocht en vuil beschermd in een schokvrije ver-
pakking transporteren. 

• Het over- resp. onderschrijden van de toegestane opslagtempe-
ratuur vermijden. 

verkeerde	opslag	kan	schade	aan	het	apparaat	veroorzaken.

• Apparaat droog en stofvrij bewaren!

• Opslagtemperatuur: -20 ... +65 °C        

16.	 aFvalverWijDering
 → Verwijder het apparaat en de verpakking milieugerecht.

aanWijzinG! 

milieuschade	door	apparaatdelen	die	door	media	zijn	
gecontamineerd.
• Volg de geldende afvalverwijderings- en milieuvoorschriften op.

aanwijzing:	

Neem de nationale afvalverwijderingsvoorschriften in acht.
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masTercoDe

Mastercode

3108
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