
F750 

Foxboro-Eckardt
ventillägesställare
SRD991

Beskrivning
Foxboro-Eckardt SRD991 är en elektropneuma-
tisk ventillägesställare avsedd för montage direkt 
på linjära eller roterande ställdon. 

Egenskaper
SRD991 är utrustad med den mest avancerade 
tekniken som fi nns tillgänglig på marknaden. 
Detta omfattar bland annat ett ”infrared inter-
face” för trådlös drift och konfi gurering, ett fulltext 
grafi skt display för 21 olika språk, där svenska 
naturligtvis är viktigast för vår marknad. SRD991 
kan kommunicera med alla förekommande 
protokoll som används inom processautomation. 
Den har inbyggda funktioner för att enkelt kunna 
analysera lagrade ventildata.

Fördelar
Den avancerade ventildiagnostiken kan delvis
visas i den lokala displayen eller i en PC eller 
DCS arbetsstation tack vare den DTM-
baserade mjukvaran (VALcare eller Valve 
Monitor). SRD991 är också utrustad med 
funktionen ”Partial Stroke Test” (PST), vilket 
ger operatören ett verktyg för att identifi era 
eventuella fel hos ESD-ventiler (Emergency 
Shut Down).
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Teknisk specifi kation
Intelligens   Autostart med självkalibrering
   Självdiagnostik
   Avancerad diagnostik för förebyggande ventilunderhåll
   Konfi gurering av kundspecifi ka karaktäristikkurvor
   Ändläges stopp och ”cut-off” funktioner
 utan kommunikation  4-20 mA (last 300Ω)
 med kommunikation HART 4-20 mA (last 420Ω)
   PROFIBUS PA och FOUNDATION Fieldbus H1
    Fieldbus Protokoll enligt IEC 1158-2 (FISCO)
    “Bus” matad 10,5 mA ± 0,5 mA
    FDE (Fault Disconnection Electronic)
   FoxCom Digital

Display   Grafi sk LCD för 21 olika språk, fulltext:
    Visning av ventilläge i %
    Ställdonsläge i mm, tum eller grader
    Börvärde eller ström i ” loopen”
    Hur långt donet gått och räknare för cykler
   LEDs
   Mekanisk indikator (standard)

Luftförsörjning  1,4 - 6 Bar eller
   1,4 - 7 Bar version för hög luftkapacitet
Slaglängd   8-260 mm med standard hävarm
Vridningsvinkel  Upp till 95° (option upp till 300°)
Husmaterial   Epoxilackad al (rostfritt option)
Kapslingsklass  IP 65 (IP66 på förfrågan), NEMA 4X
Explosionsskydd ATEX Egensäkert utförande II 2 G EEx ia IIC T4/T6
  FM/CSA Egensäkert utförande Class I, Div 1, Groups A,B,C,D
Elektrisk anslutning  M20 x 1,5 eller ½”-14 NPT (andra med adapter AD…)
Pneumatisk anslutning  G1/4 eller ¼”-18 NPT
Omgivningstemperatur  -40…+ 80 ° C
Vikt   1,7 kg ( dubbelverkande 2 kg)
Optioner (plug & play)  Induktiva gränslägen (2- eller 3-tråds)
   Mekaniska gränslägen (microbrytare)
   Lägesåterföring (4-20 mA)
   Binäringångar eller binärutgångar
   Binäringångar/-utgångar för SIS PLC
   Extern potentiometer

Montagesatser för linjära don Enligt IEC 534 avsnitt 6 (NAMUR) och VDI/VDE 3847 
 Roterande don Enligt VDI/VDE 3845 och VDI/VDE 3847
 Andra montagesatser på förfrågan, f.n. fi nns ca 1140 olika varianter


