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SIPART 
Elektropneumatisk lägesregulator 
SIPART PS2 (6DR5...) 
Kompakt bruksanvisning 
  

Juridisk information 
Varningskoncept 
Denna handbok innehåller anvisningar, som du måste iakttaga för din personliga säkerhet och för att undvika materielskador. Anvisningarna 
för din personliga säkerhet framhävs av en varningstriangel, anvisningar för enbart materielskador står utan varningstriangel. Allt efter 
farlighetsgrad skildras varningsanvisningarna i avtagande ordningsföljd i följande beskrivning. 

 FARA 
betyder att dödsfall eller svåra personskador kommer att inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. 
 

 VARNING 
betyder att dödsfall eller svåra personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. 
 

 SE UPP 
betyder att lätta personskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. 
 

OBSERVERA 
betyder att materielskador kan inträda, om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtages. 

Vid uppträdande av flera farlighetsgrader används alltid varningsanvisningen för den högsta graden. När det i en varningsanvisning varnas 
med en varningstriangel för personskador, då kan i samma varningsanvisning dessutom finnas en varning för materielskador bifogad. 

Kvalificerad personal 
Produkten eller systemet som tillhör denna dokumentation får endast hanteras av kvalificerad personal för vardera arbetsområde under 
beaktande av de för arbetsområdet gällande dokumentationerna, speciellt i dessa förekommande säkerhets- och varningsanvisningar. 
Kvalificerad personal kan på grund av sin utbildning och erfarenhet identifiera risker vid hanteringen av produkten/systemet och undvika 
möjliga faror. 

Avsedd användning av produkter från Siemens 
Var vänlig och iakttag följande: 

 VARNING 
Siemensprodukter får endast användas för de ändamål som anges i katalogen och i den tillhörande tekniska dokumentationen. Om 
främmande produkter och komponenter används måste dessa vara rekommenderade resp. godkända av Siemens. Felfri och säker 
produktfunktion förutsätter korrekt transport samt korrekt förvaring, uppställning, montering, installering, driftstart, manövrering och 
underhåll. Föreskrivna omgivningsvillkor måste följas. Anvisningar i den tillhörande dokumentationen måste beaktas. 

1   Inledning 
1.1   Dokumentationens syfte 
Dessa anvisningar är en sammanfattning av viktiga egenskaper, funktioner och säkerhetsinformation och innehåller all 
nödvändig information för en säker användning av apparaten. Läs noggrant igenom anvisningarna innan du monterar 
apparaten och tar den i drift. För att du skall kunna använda apparaten korrekt måste du först gå igenom driftsprinciperna. 

Dessa anvisningar är avsedda för den som mekaniskt monterar, utför elektriska anslutningar och startar upp maskinen. 

Var god läs den utförliga versionen av denna apparathandbok för att kunna använda appraten på bästa sätt. 
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Se även 

Kataloger Processinstrumentation (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) 

Produktinformation SIPART PS2 på Internet (http://www.siemens.com/sipartps2) 

1.2   Historik 
I följande tabell återfinns de viktigaste ändringarna för dokumentationen jämfört med förra versionen. 

Version Kommentar 
01  
03/2011 

Förstautgåva 

02  
01/2013 

Omarbeting av varningsanvisningarna samt kapitel "Tekniska uppgifter (Sida 229)" , "Anslutning (Sida 208)" 
och "Idrifttagande (Sida 218)". 

1.3   Användningsområde 
Den elektropneumatiska lägesregulatorn är avsedd för kontinuerlig styrning av processventiler med pneumatisk drift inom 
följande branscher. 

● Kemi 

● Olja och gas 

● Energiproduktion 

● Livsmedel och konfektyr 

● Cellulosa och papper 

● Vatten/avlopp 

● Läkemedel 

● Offshoreanläggningar 

Använd apparaten på så vis som framgår av uppgifterna i kapitel "Tekniska uppgifter (Sida 229)". 

Se apparatens instruktionsbok för ytterligare information. 

1.4   Kontrollera leveransinnehållet 
1. Kontrollera försändelsen och apparaten avseende synliga skador som har orsakats av vårdslös hantering vid 

transporten. 

2. Rapportera omgående skador till transportföretaget. 

3. Spara skadade delar för klargörande. 

4. Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt och korrekt samt jämför fraktsedeln med din order.  

 

VARNING 
 

Användande av en skadad eller ofullständig apparat 
Explosionsrisk i riskområden. 
● Använd inte skadade eller ofullständiga apparater. 

 

http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs�
http://www.siemens.com/sipartps2�
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Typskyltens struktur 

IS, Class I, Div 1, ABCD

S N°:

-Z A40

-

-

Ta = -30 …50(T6)/80(T4)°C

/

-
Nepsi Logo Inmetro Logo

Siemens AG, Industry Sector

p = 1.4  … 7 bar

76181 Karlsruhe, Germany
www.siemens.com/sipartps2

Uaux=18…30V
Iw=0/4…20mA

-
-II2G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 0044

FM Logo

6DR5 NEMA Type 4X
i/p Positioner IP66

-

N1A6101234567MADE IN FRANCE

IS, Class I, Zone 1, IIC

Technical data and temperature classes see certificate

SIPART PS2

ATEX Logo
TÜV 11.0287TÜV10  ATEX555781X / IECEx TUN 09.0020X 

Install per control Drawing A5E00065622D

/

2 * 0  - * E * 00 - * * A *

SW: 4.00.00
-
-#REF!

 
① Tillverkare ⑧ Tillverkningsnummer   
② Beakta instruktionsboken ⑨ Tillverkningsort 
③ Skyddsklass ⑩ Nominellt signalområde 
④ Hjälpström (tilluft) ⑪ Hjälpström 
⑤ Godkännanden ⑫ Kompl. order (kortbeteckning) 
⑥ Märkning ATEX/IECEx för områden med 

explosionsrisk 
⑬ Beställningsnummer   

⑦ Märkning FM/CSA för område med explosionsrisk ⑭ Produktnamn   
Bild 1-1 Struktur typskylt, exempel 

1.5   Transport och lagring 
För att säkerställa att utrustningen skyddas tillräckligt vid transport och lagring, skall du tänka på följande: 

● Bevara originalförpackningen för senare transporter. 

● Apparater/utbytesdelar skall återsändas i sin originalförpackning. 

● Om originalförpackningen inte finns tillgänglig måste du se till att försändelsen förpackas på ett korrekt sätt så att ett 
tillräckligt skydd vid transporten kan säkerställas. Siemens tar inget ansvar för kostnader som uppkommer på grund av 
transportskador. 

 

SE UPP 
 

Otillräckligt skydd vid lagring 
Förpackningen ger endast ett begränsat skydd mot fukt och genomträngning. 
● Skaffa om nödvändigt extra förpackningsmaterial. 

 

Specialförhållanden för förvaring och transport av enheten är listade i "Tekniska data" (Sida 229).  

1.6   Information om garanti 
Innehållet i denna bruksanvisning blir ingen del av eller ändrar något tidigare eller befintligt avtal, åtagande eller juridiskt 
förhållande. Försäljningsavtalet innehåller alla Siemens åtaganden såväl som de fullständiga och enda tillämpliga 
garantivillkoren. Alla deklarationer som avser apparaten och som beskrivs i bruksanvisningen innebär inga nya garantier 
eller ändringar av den befintliga garantin. 

Innehållet baseras på beprövad teknisk kunskap vid tiden för publiceringen. Siemens förbehåller sig rätten till tekniska 
ändringar inom ramen för produktutveckling. 
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2   Säkerhetsanvisningar 
2.1   Förutsättning för säkra arbetsinsatser 
Denna apparat lämnade fabriken i ett säkerhetstekniskt felfritt skick. För bevara detta skick och säkerställa en riskfri 
användning av apparaten beaktar du denna instruktionsbok och all säkerhetsrelevant information. 

Beakta denna information och symbolerna på apparaten. Avlägsna ingen information eller symboler från apparaten. Se till 
att informationen och symbolerna alltid är lätt läsbara. 

2.1.1   Varningssymboler på apparaten 
Symbol Betydelse 

 

Beakta instruktionsboken 

 

Heta ytor 

 

Koppla apparaten spänningsfri via frånskiljaren 

 

Skydda apparaten mot stötar och slag (annars kan den angivna skyddsklassen inte garanteras) 

 

Skyddsisolering, apparat av skyddsklass II 

    

2.1.2   Lagar och föreskrifter 
Beakta de testcertifikat, lagar och föreskrifter som gäller i ditt land avseende anslutning, montering och drift. Dessa 
inkluderar till exempel:    

● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) 

● Canadian Electrical Code (CEC) (Kanada) 

Andra föreskrifter för tillämpning på riskområden är till exempel:   

● IEC 60079-14 (internationell) 

● EN 60079-14 (EC) 

2.1.3   Överensstämmelse med EU-direktiv 
CE-märkningen på apparaten visar att apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv: 

Elektromagnetisk kompabilitet EMV  
2004/108/EG 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 
89/336/EEG. 

Atmosphère explosible ATEX  
94/9/EG 

Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga områden.  

Tillämpade normer återfinns i apparatens EG-försäkran om överensstämmelse. 
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2.2   Osakkunnigt genomförda ändringar på apparaten 
 

VARNING 
Ändringar på apparaten  
Ändringar och reparationer på apparaten, i synnerhet inom explosionsfarliga områden, kan leda till faror för personalen, 
anläggningen och miljön. 
● Ändringar och reparationer på apparaten får endast genomföras enligt beskrivningarna i bruksanvisningen. 

Underlåtenhet att följa denna anvisning medför att tillverkarens garanti och produktgodkännanden upphör att gälla. 
 

2.3   Krav för särskild tillämpning 
Beroende väldigt varierande typer av användning kan inte anvisningarna beröra alla typer av förhållanden beträffande 
apparatens idrifttagande, drift, underhåll eller drift i system. Om du behöver ytterligare information som inte omfattas av 
dessa anvisningar kontaktar du ditt lokala Siemens-kontor eller företagets ombud.  
 

Märk 
Drift i särskilt krävande miljöer 
Vi rekommenderar dig bestämt att kontakta din Siemens-representant eller vår användaravdelning innan du använder 
apparaten i krävande miljöer som kan förekomma t.ex. i kärnkraftverk eller när apparaten används inom forskning och 
utveckling. 
 

2.4   Insatser på områden med explosionsrisk 
Kvalificerad personal för användning i riskområden 

Personer som utför inmontering, påmontering, idrifttagande, drift eller underhåll på apparaten i områden med explosionsrisk 
skall ha följande särskilda kvalifikationer:   

● De är behöriga, utbildade eller instruerade för att använda och underhålla apparater och system i enlighet med 
säkerhetsföreskrifterna för elektriska kretsar, högt tryck, aggressiva och farliga ämnen. 

● De ska vara behöriga, utbildade eller instruerade för att utföra arbeten på elektriska strömkretsar på anläggningar med 
explosionsrisk. 

● De ska vara utbildade eller instruerade i skötsel och användning av lämplig säkerhetsutrustning enligt tillämpliga 
säkerhetsföreskrifter. 

 

VARNING 
Olämplig apparat för farliga miljöer 
Explosionsrisk. 
● Använd endast utrustning som är godkänd för användning i det avsedda riskområdet och som är märkt i enlighet med 

detta. 
 

Se även 

Tekniska uppgifter (Sida 229) 
 

VARNING 
Förlust av säkerhetsutrustning med typ av skydd "Intrinsic safety Ex i" 
Om apparaten redan har använts på icke egensäkra kretsar eller om de elektriska specifikationerna inte har följts, är 
apparaten inte längre säker att använda vid bruk i farliga miljöer. Det föreligger explosionsrisk. 
● Apparater som har skyddet "egensäker" skall endast anslutas till egensäkra kretsar. 
● Beakta specifikationerna för elektriska data på certifikatet och i kaptilet "Tekniska data (Sida 229)". 
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3   Inbyggnad/påmontering 
3.1   Grundläggande säkerhetsanvisningar 
 

VARNING 
Högt manövertryck vid pneumatisk drift 
Risk för personskador vid arbeten på styrventiler på grund av högt manövertryck vid pneumatisk drift. 
● Följ respektive säkerhetsföreskrifter för den pneumatiska drift som du använder. 
 
 

VARNING 
Spak för lägesregistrering 
Risk för kläm- och skärskador vid påbyggnadssatser som använder en spak för lägesregistrering. Vid idrifttagandet eller 
pågående drift kan kroppsdelar klämmas eller skäras av på grund av spaken. Risk för personskador vid arbeten på 
styrventiler på grund av högt manövertryck vid pneumatisk drift. 
● Efter att monteringen av lägesregulatorn och påbyggnadssatsen avslutats får du inte längre greppa i spakens 

rörelseområde. 
 
 

VARNING 
Otillåtna tillbehör och reservdelar 
Explosionsrisk på platser där explosionsrisk föreligger. 
● Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar. 
● Följ alla tillämpliga installations- och säkerhetsanvisningar i apparatens driftsanvisning eller som avser respektive 

tillbehör eller reservdel. 
 
 

VARNING 
Lockets tätning riskerar att skadas 
Om lockets tätning inte är korrekt ilagt i bottenplattans tätningsfog, riskerar tätningen att skadas när locket läggs på och 
skruvas fast. 
● Se därför till att lockets tätning sitter korrekt på plats. 
 
 

VARNING 
Öppen kabelgenomföring eller felaktig kabelpackning 
Explosionsrisk i riskområden. 
● Stäng kabelgenomföringar för elektriska anslutningar. Använd endast kabelpackningar eller pluggar som är godkända 

för den avsedda typen av skydd. 
 

Se även 

Tekniska uppgifter (Sida 229) 
 

VARNING 
Överskridande av maximal omgivnings- eller processmedietemperatur 
Explosionsrisk i riskområden. 
Enhetsskador. 
● Försäkra dig om att apparatens maximalt tillåtna omgivnings- eller processmedietemperatur inte överskrids. Se 

information i kapitel "Tekniska uppgifter (Sida 229)". 
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SE UPP 
Olämplig tryckluft  
Apparatskador. Allmänt sett gäller att lägesregulatorn endast får drivas med torr och ren tryckluft.  
● Använd vanliga vattenavskiljare och filter. I extrema fall är en extra torkapparat nödvändig. 
● Använd torkapparater i synnerhet om du använder lägesregulatorn vid kalla omgivningstemperaturer. 
 
 

SE UPP 
Beakta före arbeten vid styrventilen 
Risk för personskador. 
● Innan du utför arbeten vid styrventilen, skall styrventilen köras till säkerhetsläget. 
● Försäkra dig om att styrventilen har uppnått säkerhetsläget. 
● Om du endast kopplar bort den pneumatiska hjälpkraften till lägesregulatorn, uppnås säkerhetsläget i vissa fall först 

efter en viss väntetid. 
 
 

VARNING 
Mekanisk slagkraft 
Skydda lägesregulatorn i utförande 6DR5...0-.G...-.... mot mekanisk slagkraft som är större än 1 Joule, så att skyddstypen 
IP66 kan säkerställas. 
För att undvika personskador eller mekaniska skador på lägesregulatorn/påmonteringssatsen skall du ovillkorligen beakta 
följande ordningsföljd vid påmonteringen: 
1. Påmontera lägesregulatorn mekaniskt. 
2. Anslut elektrisk hjälpström. 
3. Anslut pneumatisk hjälpkraft. 
4. Ta lägesregulatorn i drift. 
 
 

OBSERVERA 
Slagkraft och vridmoment 
För varianterna 6DR5a.b-.Gc..-...., med a = 0, 2, 5, 6; med b = 0, 1; med c = G, N, M, P, Q gäller: 
Apparaten skall skyddas mot slagkraft på över en Joule. 
För varianterna 6DR5a.b-.Gc..-...., med a = 0, 2, 5, 6; med b = 0; med c = G, N, M, P, Q gäller: 
Det maximala vridmomentet vid kabelförbindningens gänga för inte överskrida 67 Nm. 
 

 

3.1.1   Fackmässig montering 
 

OBSERVERA 
Felaktig montering 
Apparaten kan skadas, förstöras eller få funktionsfel om den inte monteras korrekt. 
● Kontrollera att det inte finns några synliga skador på apparaten före monteringen. 
● Se till att processanslutningarna är rena och att lämpliga packningar och packningsringar används. 
● Montera apparaten med lämpliga verktyg. Se information i kaptitel "Konstruktion (Sida 230)", för exempel på 

åtdragsmoment vid monteringen. 
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SE UPP 
Försämrad skyddsgrad 
Skador på apparaten om höjlet är öppet eller inte tillräckligt stängt. Skyddsklassen som anges på typskylten eller i kapitel 
"Tekniska uppgifter (Sida 229)" kan inte längre garanteras. 
● Se till att apparaten är stängd på ett säkert sätt. 
 

3.2   Påmontering av tryckdriften 
Vid tryckdrift använder du påmonteringssatsen "tryckdrift" 6DR4004-8V eller den integrerade tillbyggnaden. 

Beroende på vald driftstyp behöver du olika monteringsdelar. Påmonteringssatsen gäller för en slaglängd från 3 till 35 mm. 
För ett större slaglängdsområde behöver du spaken 6DR4004-8L som måste beställas separat. Se den utförliga 
instruktionsboken för mer information om påmontering. 

3.3   Påmontering av svängdrift 
För att montera lägesregulatorn vid en svängdrift behöver du en driftsspecifik VDI/VDE 3845-påbyggnadskonsol. 
Drifttillverkaren tillhandahåller påbyggnadskonsolen och skruvar. Försäkra dig om att påbyggnadskonsolen har en 
plåttjocklek på > 4 mm och är försedd med förstärkningar. Dessutom behöver du påmonteringssatsen 6DR4004-8D eller 
TGX-kopplingen i rostfritt stål: 16300-1556. Se den utförliga instruktionsboken för mer information om påmontering. 

3.4   Använda lägesregulatorn i fuktiga miljöer 

Inledning 

Denna information ger dig viktiga anvisningar för monteringen och driften av lägesregulatorn i fuktiga miljöer med vanligt 
förekommande och kraftig nederbörd och/eller ihållande tropisk daggbildning. I dessa miljöer är skyddstypen IP66 inte 
längre tillräcklig, särskilt inte om det finns risk för att vattnet fryser in. 

Lämpliga och olämpliga monteringsplatser 

Undvik olämpliga monteringsplatser: 

● För att förhindra att vätska tränger in i apparaten vid normal drift, t.ex. genom frånluftöppningar. 

● Eftersom displayen annars är svår att avläsa. 

 
Bild 3-1 Lämpliga och olämpliga monteringsplatser 

Ytterligare åtgärder för att hindra inträngande vätska 

Vidta extra åtgärder för att förhindra att vätska tränger in i apparaten om du av olika anledningar är tvungen att använda 
lägesregulatorn på ett olämpligt inmonteringsläge. 

De nödvändiga extra åtgärderna mot inträngande vätska beror på det valda inmonteringsläget. Vid behov kräver dessa 
dessutom: 

● Skruvkoppling med tätningsring, t.ex. FESTO: CK - 1 / 4-PK-6 

● Plastslang ca. 20 till 30 cm, t.ex. FESTO: PUN - 8 x 1,25 SW 

● Buntband där antalet och längden beror på förhållandena på platsen. 
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Tillvägagångssätt 

1. Montera rörsystemet på så vis att regnvatten eller kondensat som rinner längs med rören, kan droppa av före 
lägesregulatorns anslutningslist. 

2. Kontrollera att de elektriska anslutningarnas tätningar är korrekt monterade. 

3. Kontrollera tätningen i husets lock avseende skador och nedsmutsning. Rengör eller byt ut vid behov. 

4. Montera lägesregulatorn på så vis att ljuddämparen av sinterbrons på husets undersida pekar nedåt vid ett vertikalt 
monteringsläge. Om detta inte är möjligt, byter du ut ljuddämparen mot en lämplig skruvkoppling med en plastslang. 

Tillvägagångssätt för monteringen av plastslangen vid skruvkopplingen 

1. Skruva av ljuddämparen av sinterbrons från frånluftöppningen på husets undersida. 

2. Skruva fast skruvkopplingen i den nämnda frånluftöppningen. 

3. Montera den ovan nämda plastslangen vid skruvkopplingen och kontrollera att den sitter ordentligt fast. 

4. Fäst plastslangen vid armaturen med ett buntband på så vis att öppningen pekar nedåt. 

5. Säkerställ att plastslangen inte knickas och att frånluften kan strömma ut obehindrat. 

3.5   Lägesregulator som utsätts för kraftiga accelerationer eller vibrationer 

3.5.1   Anvisning för insatser 
Den elektropneumatiska lägesregulatorn har en glidkoppling och en omkopplingsbar drift. Lägesregulatorn är på så vis 
universellt användbar vid sväng- och tryckdrift. Därför måste du inte inte beakta nollpunkten vid svängdrift eller att 
påmonteringen sker symmetriskt vid tryckdrift. Det går att justera arbetsområdet i efterhand med hjälp av glidkopplingen. 

Den omkopplingsbara driften gör det dessutom möjligt att justera lägesregulatorn till en liten eller en stor slaglängd.  

På armaturer som utsätts för kraftig mekanisk påverkan, t.ex. luckor som bryts av, kraftigt skakande eller vibrerande ventiler 
eller "ångstötar" uppkommer kraftig accelerationsbelastning som kan ligga långt över de specificerade värdena. På så vis 
kan glidkopplingen kopplas om i extrema fall. 

För sådana extremfall är lägesregulatorn utrustad med en låsanordning för glidkopplingen. Dessutom kan inställningen av 
driftutväxlingsomkopplaren arreteras. På så vis förhindras omkoppling på grund av extrema accelerationer eller kraftiga 
vibrationer. Dessa inställningsmöjligheter är utmärkta med extra skyltar genom symboler. 

Låsanordning  
Glidkoppling Driftutväxlingsomkopplare 
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33° 

90° 

 
① Arretering 
② Lossa 
③ Glidkoppling 
④ Låsa 
Bild 3-2 Låsanordning och arretering 

3.5.2   Glidkoppling 

Tillvägagångssätt 
 

OBSERVERA 
För apparatutförandet "tryckfast hölje" gäller: 
● Justera endast den yttre glidkopplingen. Den inre glidkopplingen är fixerad på tryckfasta höljen. 
● Öppna inte lägesregulatorns hölje på tryckfasta hus i lättantändliga miljöer. Lägesregulatorns axel är därför försedd 

med en ytterligare glidkoppling på utsidan. Justera endast den yttre glidkopplingen. 
 

Efter att du har monterat lägesregulatorn och tagit den i drift fullt ut, ställer du in glidkopplingens vridmoment enligt följande:  

1. Stick in en vanlig ca. 4 mm bred skruvmejsel i det gula hjulets skåra vid komponentgruppens kåpa. 

2. Justera det gula hjulet till vänster med skruvmejseln till du känner att det går i lås. På så vis ökar du glidkopplingens 
vridmoment. 

3. Du kan se att glidkopplingen är fixerad när där finns en ca. 1 mm bred lucka mellan det gula och det svarta hjulet. 

4. För nollpunktinställningen, t.ex. efter ett byte av driften, reducerar du först vridmomentet genom vridning åt höger till det 
gula hjulets anslag. Efter nollpunktinställningen fixerar du åter glidkopplingen så som beskrivs ovan. 

3.5.3   Driftutväxlingsomkopplare 

Tillvägagångssätt 

Arretera driftutväxlingsomkopplaren utgående från neutralläget (läget vid leveransen) enligt följande: 

1. Justera det gula hjulet under klämmorna med en vanlig ca. 4 mm bred skruvmejsel motsvarande det av dig valda läget 
33° eller 90° åt vänster eller höger, till du känner att det går i lås. 

2. Beakta att en justering av driftutväxlingsomkopplaren endast är möjlig efter att du lossat fixeringen. Därför måste du först 
föra tillbaka den gula ringen i neutralläget, om du måste justera driftutväxlingsomkopplaren t.ex. efter ett byte av driften. 



 

SIPART PS2 (6DR5...) 
A5E03436683-02, 01/2013 207 

3.6   Extern lägesregistrering 
 

VARNING 
Externt lägesregistreringssystem 
Apparatutföranden i tryckfast inkapsling får inte användas med ett externt lägesregistreringssystem. 
 

Det finns möjliga typer av användning vid vilka de ovan beskrivna åtgärderna inte är tillräckliga. Detta gäller t.ex. vid 
ihållande och kraftiga vibrationer, förhöjd eller för låg omgivningstemperatur samt radioaktiv strålning. 

Vid sådana typer av användning utförs åtskild påmontering av lägesregistreringen och styrenheten. För detta finns 
universalkomponenter tillgängliga som är lämpliga för både sväng- och tryckdrift. Du behöver följande: 

● Det externa lägesregistreringssystemet med beställningsnummer C73451-A430-D78 består av ett lägesregleringshus 
med integrerad glidkoppling, inbyggd potentiometer samt olika blindpluggar och packningar. 

● Eller en kontaktlös explosionsskyddad NCS (t.ex. 6DR4004-6N). 

● En lägesregulator 

● En 3-polig kabel för anslutning av komponenterna. 

● EMV-filtermodulen med beställningsnummer C73451-A430–D23 finns i ett set tillsammans med kabelklämmor och 
kabelförskruvning M20. 

EMV-filtermodulen används alltid för regulatorenheten när ett externt lägesregistreringssystem används istället för det 
interna lägesregistreringssystemet. Ett externt lägesregistreringssystem är t.ex. en potentiometer med ett resistansvärde på 
10 kΩ eller en NCS.  

3.7   Inmontera tillvalsmoduler 
Det finns ett antal tillvalsmoduler som är avsedda för lägesregulatorn. Beroende på apparatutförande finns olika 
tillvalsmoduler tillgängliga. I det följande avsnittet redogörs endast för de tillvalsmoduler som finns tillgängliga.  

Ytterligare information samt respektive säkerhetsanvisningar som skall beaktas vid inmonteringen av tillvalsmodulerna, 
avläser du från den utförliga instruktionsboken som avser ditt apparatutförande. 

Tillvalsmoduler i standard- och egensäkert apparatutförande 

Följande tillvalsmoduler finns tillgängliga: 

● Iy-modul 

● Larmmodul 

● SIA-modul 

● Gränsvärdes-kontaktmodul 

● EMV-fitermodul 

Tillvalsmoduler i apparatutförande "tryckfast inkapsling" 

Följande tillvalsmoduler finns tillgängliga: 

● Iy-modul 

● Larmmodul 
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4   Anslutning 
4.1   Elektrisk anslutning 

4.1.1   Grundläggande säkerhetsanvisningar 
 

VARNING 
Felaktig strömförsörjning 
Explosionsrisk i farliga miljöer på grund av felaktig strömförsörjning, t.ex. vid användning av likström istället för växelström. 
● Anslut apparaten i enlighet med den angivna strömförsörjningsspänningen och signalkretsar. Tillämpliga specifikationer 

återfinns i certifikaten, se kapitel "Tekniska uppgifter (Sida 229)" eller på namnskylten. 
 
 

VARNING 
Osäker extra låg spänning 
Risk för explosion i riskområden pga. spänningsövertändning. 
● Anslut apparaten till en extra låg spänning med säker isolering (SELV). 
 
 

VARNING 
Anslutning av apparaten när den är strömförande 
Explosionsrisk i riskområden. 
● Anslut endast apparater när de är strömlösa på platser där explosionsrisk föreligger 
Undantag: 
● Kretsar med begränsad energi kan även anslutas när den är strömförande på platser där explosionsrisk föreligger. 
● Undantag för typ av skydd "icke-gnistalstrande nA" (zon 2) regleras i tillämpliga certifikat 
 
 

VARNING 
Bristfällig jordning 
Explosionsfara genom kompensationsspänning eller tändningsspänning på grund av bristfällig jordning. 
● Säkerställ att apparaten är potentiellt utjämnad. 
Undantag: Det kan vara tillåtet att bortse från jordning av apparater som är särskilt skyddade genom "egensäkerhet Ex i ". 
 
 

VARNING 
Oskyddade kabeländar 
Explosionsrisk genom oskyddade kabeländar i farliga miljöer. 
● Säkra oanvända kabeländar i enlighet med IEC/EN 60079-14. 
 
 

VARNING 
Felaktig dragning av skärmade kablar 
Explosionsfara genom kompensationsspänning mellan riskområde och icke riskområde. 
● Jorda endast kablar som löper genom riskområde vid ena änden. 
● Om jordning i båda ändar är nödvändig använder du en jordningsledare 
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VARNING 
Olämpliga kablar och/eller kabelpackningar 
Explosionsrisk i riskområden. 
● Använd endast lämpliga kablar och kabelpackningar som uppfyller specifikationerna i kapitel "Tekniska data 

(Sida 229)". 
● Dra åt kabelpackningarna i enlighet med åtdragsmomenten som anges i kapitel "Tekniska data (Sida 230)". 
● Använd endast kabelpackningar av samma typ vid byten av dessa. 
● Kontrollera att kablarna sitter ordentligt fast efter monteringen. 
 
 

VARNING 
Felaktigt val för typ av skydd 
Explosionsrisk på platser där explosionsrisk föreligger. 
Denna apparat är godkänd för flera typer av skydd.  
1. Bestäm dig för en typ av skydd. 
2. Anslut apparaten i enlighet men den typ av skydd som du har valt. 
3. För att undvika felaktig användning vid ett senare tillfälle gör du de typer av skydd på namnskylten som inte används 

permanent oläsliga. 
 
 

OBSERVERA 
Kondensation i apparaten 
Skador på apparaten genom förekomst av kondensation om temperaturen mellan transport eller lagring och 
monteringsplatsen är större än 20 °C (68°F). 
● Låt apparaten anpassas till den nya omgivningen i flera timmar före idrifttagandet. 
 
 

OBSERVERA 
För hög omgivningstemperatur 
Skador på kabelmantlar. 
● Vid en omgivningstemperatur på e 60 °C (140 °F), använder du värmetåliga kablar som är lämpliga för en 

omgivningstemperatur som är minst 20 °C (68 °F) högre. 
 

Tvåledardrift 
 

OBSERVERA 
Anslutning av spänningskällan vid strömingången 
Apparatskador om en spänningskälla ansluts vid strömingång Iw (klämma 6 och 7). 
● Anslut aldrig strömingång Iw till en spänningskälla eftersom lägesregulatorn då riskerar att förstöras. 
● Använd alltid en strömkälla med en maximal utgångsspänning på I = 20 mA. 
 

 

Märk 
Förbättra störningssäkerheten 
● Dra signalkabeln åtskild från kablar med spänningar på > 60 V. 
● Använd kablar med tvinnade ledare. 
● Undvik att vara i närheten av stora elektriska anläggningar. 
● Använd avskärmade kablar för att säkerställa hela specifikationen enligt HART. 
● Beakta villkoren för HART kommunikation som anges i de tekniska uppgifterna. 
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4.1.1.1   Ytterligare säkerhetsinformation för PA och FF 
När busskärmen verkar fullt ut motsvarar störningsmotståndet och störningsutsändningen specifikationen. Du säkerställer en 
fullt fungerande busskärm genom följande åtgärder: 

● Skärmarna är anslutna till lägesregulatorns metalliska anslutningar. 

● Skärmarna leds till anslutningslådorna, fördelaren och busskopplaren. 
 
 Märk 

Avledning av störsignaler/potentialutjämning 
För avledning av störsignaler skall lägesregulatorn vara lågohmigt ansluten till en potentialutjämningsledning 
(jordpotential). För detta är lägesregulatorn i makrolonhuset utrustad med en extra kabel. Anslut denna kabeln via 
kabelklämman med bussledningens skärm och potentialutjämningsledningen. 
Apparater med hus i rostfritt stål eller aluminium har en motsvarande klämma ute vid huset. Även denna måste anslutas 
mot potentialutjämningsledningen.  
Vid användning i områden med explosionsrisk måste du säkerställa en tillräcklig lämplig potentialutjämning mellan 
området med explosionsrisk och området utan explosionsrisk. 

 

Lägesregulatorn är utrustad med en extra ingång (klämma 81 [+] och klämma 82 [-]) för aktivering av säkerhetsläget. Efter 
att denna funktionen har aktiverats måste denna ingång ständigt matas med +24 V för att den normala styrfunktionen skall 
bibehållas. 

Om denna hjälpström stängs av eller bortfaller, tvångsöppnas frånluftventilen och driften går till det avsedda säkerhetsläget, 
så att driften inte längre kan styras genom apparatens knappar och genom mastern. 

Det går fortfarande att kommunicera med mastern. För att aktivera denna funktion använder du jumpern på 
huvudelektroniken. Du kommer åt denna efter att du avlägsnat komponentgruppens kåpa, varpå du flyttar bryggan från det 
högra läget (leveranstillstånd) till det vänstra läget.  

4.1.2   Apparat utan explosionsskydd/apparat med tändskyddstyp Ex d 

4.1.2.1   Huvudenhet (utan och med HART) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR50..-0N...; 6DR50.5-0E...; 6DR51..-0N...; 6DR51.5-0E... 

 

 
① Huvudelektronik ③ HART-kommunikator endast för 6DR51..-0N... und 

6DR51.5-0E... 
② Binäringång 1 ④ Matningskälla 
Bild 4-1 Apparatutförande 2-ledare (utan ex/med Ex d) 
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Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR52..-0N...; 6DR52.5-0E...; 6DR53..-0N...; 6DR53.5-0E... 

 
① Huvudelektronik ③ HART-kommunikator endast för 6DR52..-0N... und 

6DR52.5-0E... 
② Binäringång 1 ④ Matningskälla 
Bild 4-2 Apparatutförande 2-/3-/4-ledare, med anslutningstyp 2-ledare (utan ex/med Ex d) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR52..-0N...; 6DR52.5-0E...; 6DR53..-0N...; 6DR53.5-0E... 

 
① Huvudelektronik ③ HART-kommunikator endast för 6DR52..-0N... und 

6DR52.5-0E... 
② Binäringång 1 ④ Matningskälla 

 Streckade anslutningslinjer: endast för treledar-anslutning 

Bild 4-3 Apparatutförande 2-/3-/4-ledare, med anslutningstyp 3-/4-ledare (utan ex/med Ex d) 

4.1.2.2   Split-Range 
Du kan få mer information om "Split-Range"-drift i den utförliga instruktionsboken som gäller för ditt apparatutförande. 
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4.1.2.3   Huvudenhet (PA) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR55..-0N…; 6DR55.5-0E... 

 
① Huvudelektronik ③ Binäringång 1 
② Ingång: Säkerhetsavstängning ④ Matningskälla 
Bild 4-4 Apparatutförande 2-ledare med PROFIBUS PA (utan ex/med Ex d) 

4.1.2.4   Huvudenhet (FF) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR56..-0N...; 6DR56.5-0E... 

 
① Huvudkretskort ③ Simulationsaktivering 
② Ingång: Säkerhetsavstängning ④ Matningskälla 
Bild 4-5 Apparatutförande 2-ledare med FOUNDATION Fieldbus (utan ex/med Ex d) 

4.1.3   Apparat med tändskyddstyp Ex i/Ex n/Ex t 
 

VARNING 
Vid egensäkert apparatutförande (Ex i) 
Explosionsfara på platser med explosionsrisk. 
Du får endast ansluta certifierade egensäkra strömkretsar som hjälpström-, styr- och signalströmkretsar på egensäkra 
apparatutföranden  
● Säkerställ att matningskällorna för de använda strömkretsarna är märkta som egensäkra. 
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4.1.3.1   Huvudenhet (med och utan HART) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR50..-0E/D/F/G/K...; 6DR51..-0E/D/F/G/K... 

 
① Område utan explosionsrisk ④ Binäringång 1 
② Område med explosionsrisk  ⑤ HART-kommunikator  

endast för 6DR51..-0E/D/F/G/K... 
③ Huvudelektronik ⑥ Matningskälla 
Bild 4-6 Apparatutförande 2-ledare (Ex i/Ex n/Ex t)  

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR52..-0E/D/F/G/K...; 6DR53..-0E/D/F/G/K... 

 
① Område utan explosionsrisk ④ Binäringång 1 
② Område med explosionsrisk ⑤ HART-kommunikator  

endast för 6DR52..-0E/D/F/G/K... 
③ Huvudelektronik ⑥ Matningskälla 

 Streckade anslutningslinjer: endast för treledar-anslutning 

Bild 4-7 Apparatutförande 2-/3-/4-ledare, med anslutningstyp 2-ledare (Ex i/Ex n/Ex t) 
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Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR52..-0E/D/F/G/K...; 6DR53..-0E/D/F/G/K... 

 
① Område utan explosionsrisk ④ Binäringång 1 
② Område med explosionsrisk ⑤ HART-kommunikator  

endast för 6DR52..-0E/D/F/G/K... 
③ Huvudelektronik ⑥ Matningskälla 

 Streckade anslutningslinjer: endast för treledar-anslutning 

Bild 4-8 Apparatutförande 2-/3-/4-ledare, med anslutningstyp 3-/4-ledare (Ex i/Ex n/Ex t) 

4.1.3.2   Split-Range 
Du kan få mer information om "Split-Range"-drift i den utförliga instruktionsboken som gäller för ditt apparatutförande. 



 

SIPART PS2 (6DR5...) 
A5E03436683-02, 01/2013 215 

4.1.3.3   Huvudenhet (PA) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR55..-0E/D/F/G/K... 

 
① Område utan explosionsrisk ④ Ingång: Säkerhetsavstängning 
② Område med explosionsrisk  ⑤ Binäringång 1 
③ Huvudelektronik ⑥ Matningskälla 
Bild 4-9 Apparatutförande 2-ledare med PROFIBUS PA (Ex i/Ex n/Ex t) 

4.1.3.4   Huvudenhet (FF) 

Anslutningsschema för beställningsnummer 6DR56..-0E/D/F/G/K... 

 
① Område utan explosionsrisk ④ Ingång: Säkerhetsavstängning 
② Område med explosionsrisk  ⑤ Simulationsaktivering 
③ Huvudelektronik ⑥ Matningskälla 
Bild 4-10 Apparatutförande 2-ledare med FOUNDATION Fieldbus (Ex i/Ex n/Ex t) 
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4.2   Ansluta pneumatik 

4.2.1   Inledning 
 

VARNING 
Pneumatisk hjälpkraft 
Av säkerhetsskäl får pneumatisk hjälpkraft först tillföras efter monteringen när lägesregulatorn är i driftsläget "P-manuell 
drift" vid kontinuerlig elektrisk signal, jfr. leveranstillstånd. 
 

Märk 
Uppgifter för luftkvalitet 
Beakta uppgifterna för luftkvaliteten, se kapitel "Tekniska uppgifter (Sida 229)". 
 

● Stäng om tillämpligt manometerblocket för tilluft och manövertryck. 

● Anslutning via innergänga G¼ eller ¼" NPT: 

– Y1: Manövertryck 1 för enkelt och dubbelt verkande drift 

– Y2: Manövertryck 2 för dubbelt verkande drift 

– Frånluftsutlopp med ljuddämpare vid apparatens undersida. Demontera ljuddämparen vid behov. 

– PZ: Tilluft 1,4 till 7 bar 

● Vid dubbelt verkande drift ansluter du manövertryck Y1 resp. Y2 i enlighet med den önskade säkerhetsinställningen. 
Säkerhetsläge om den elektriska hjälpströmmen bortfaller: 

– Y1: Enkelt verkande, avluftar 

– Y1: Dubbelt verkande, maximalt manövertryck 

– Y2: Dubbelt verkande, avluftar 
 
 Märk 

Läckage 
Förutom en ständig luftförbrukning medför läckage att lägesregulatorn hela tiden försöker att kompensera för 
lägesavvikelsen. Hela styrenheten riskerar att slitas ut i förtid som en följd av detta. 
● Efter monteringen av de pneumatiska anslutningarna kontrollerar du hela armaturen avseende läckage. 

 

 

4.2.2   Pneumatisk anslutning vid huvudenheten 

Uppbyggnad 

De pneumatiska anslutningarna återfinns på lägesregulatorns högra sida. 

 
① Manövertryck Y1 på enkelt och dubbelt verkande drift 
② Lägesregulatoraxeln 
③ Tilluft PZ 
④ Manövertryck Y2 vid dubbelt verkande drift 
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⑤ Frånluftutlopp med ljuddämpare 
Bild 4-11 Pneumatisk anslutning vid huvudenheten  

4.2.3   Pneumatisk anslutning i tryckfasta höljen 

Uppbyggnad 

De pneumatiska anslutningarna återfinns på lägesregulatorns högra sida. 

 
① Spjäll Y2 *) ⑤ Manövertryck Y1 
② Spjäll Y1 ⑥ Frånluftutlopp 
③ Manövertryck Y2 *) ⑦ Husventilation (2x) 
④ Tilluft PZ   
*) vid dubbelt verkande drift 
Bild 4-12 Pneumatisk anslutning i tryckfasta höljen 

 

4.3   Spjäll 
● För att uppnå manövertid på T > 1,5 s vid liten drift reducerar du luftflödet. För detta använder du spjällen Y1 ① och 

Y2 ②. 

● Genom att vrida till höger minskar du luftflödet tills det stängs av. 

● Vid inställningen av spjällen rekommenderar vi att du först stänger dem och därefter öppnar dem långsamt. 

● Vid dubbelt verkande ventiler måste du se till att båda spjäll ställs in ungefär likadant. 

 
① Spjäll Y1 
② Spjäll Y2, endast vid apparatutförande för dubbelt verkande drift 
③ Insexkantskruv 2,5 mm 
Bild 4-13 Spjäll 
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5   Idrifttagande 
5.1   Grundläggande säkerhetsanvisningar 
 

VARNING 
Felaktigt idrifttagande i riskområden 
Fel på apparaten eller explosionsfara i riskområden. 
● Ta inte apparaten i drift förrän den är fullständigt monterad och ansluten i enlighet med informationen i kapitel 

"Tekniska uppgifter (Sida 229)". 
● Före idrifttagandet skall hänsyn tas till andra apparater som är anslutna till systemet. 
 
 

VARNING 
Förlust av explosionsskydd 
Explosionsrisk i riskområden om apparaten är öppen eller inte korrekt stängd. 
● Stäng apparaten så som beskrivs i kapitel "Inbyggnad/påmontering (Sida 202)". 
 
 

VARNING 
Öppning av apparaten när den är strömförande 
Explosionsrisk på platser där explosionsrisk föreligger. 
● Öppna endast apparaten när den är strömlös. 
● Innnan du åter tar apparaten i drift kontrollerar du att kåpan, kåpans lås och kabelgenomföringar är monterade i 

enlighet med anvisningarna. 
Undantag: Apparater som är skyddsklassade med "egensäkerhet safety Ex i" kan även öppnas när de är strömförande i 
riskområden. 
 
 

VARNING 
Vatten i tryckluftledningen 
Apparatskador och en möjlig förlust av tändskyddsklassen. Spolluftomkopplaren är fabriksinställd på "IN". I läget "IN" kan 
vid idrifttagandet vatten från tryckluftsledningen tränga in i apparaten via pneumatiken. 
● Säkerställ att det inte finns något vatten i tryckluftsledningen innan du tar apparaten i drift. 
Om du inte kan säkerställa att det inte finns något vatten i tryckluftsledningen: 
● Ställ spolluftomkopplaren till "OUT". På så vis förhindrar du att vatten från tryckluftsledningen tränger in i apparaten. 
● Ställ först tillbaka spolluftomkopplaren till "IN", när allt vatten har letts ut ur tryckluftsledningen. 
 
 

SE UPP 
Försämrad skyddsgrad 
Skador på apparaten om höjlet är öppet eller inte tillräckligt stängt. Skyddsklassen som anges på typskylten eller i kapitel 
"Tekniska uppgifter (Sida 229)" kan inte längre garanteras. 
● Se till att apparaten är stängd på ett säkert sätt. 
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VARNING 
Idrifttagande och drift vid pågående fel 
Om ett felmeddelande visas kan en säker drift vid processen inte längre garanteras. 
● Kontrollera hur allvarligt felet är 
● Åtgärda felet 
● Om felet fortfarande finns kvar: 

– Ta apparaten ur drift. 
– Förhindra att maskinen åter tas i drift. 

 

5.1.1   Säkerhetsanvisningar vid drift med naturgas 
Information och säkerhetsanvisningar för drift med naturgas som drivmedel, se den utförliga instruktionsboken. 

5.2   Översikt 
 

Märk 
● Driftstrycket skall vid initialiseringen vara minst en bar större än vad som är nödvändigt för att stänga eller öppna 

ventilen. Driftstrycket får dock inte vara större än driftens maximalt tillåtna driftstryck. 
● Driftutväxlingsomkopplaren går endast att justera när lägesregulatorn är öppen. Kontrollera därför denna inställning 

innan du stänger huset. 
 

Allmän information om idrifttagandet 

Efter monteringen av lägesregulatorn vid en pneumatisk drift måste du försörja lägesregulatorn med pneumatisk och 
elektrisk hjälpkraft. 

Före initialiseringen befinner sig lägesregulatorn i driftsläget "P-manuell drift". Vid detta blinkar det i displayens nedre rad 
"NOINI". 

Genom initialiseringsprocessen och inställningen av parametrar anpassar du lägesregulatorn till den aktuella driften. Med 
parametern "PRST" kan du vid behov återställa lägesregulatorns anpassning till driften. Efter denna åtgärd återgår 
lägesregulatorn till driftsläget "P-manuell drift". 

Initialiseringstyper 

Du initialiserar lägesregulatorn genom: 

● Automatisk initialisering: 
Vid automatisk initialisering kontrollerar lägesregulatorn i ordningsföljd t.ex.: 

– Manöverriktning 

– Manöversträckan resp. vridvinkeln 

– Driftens manövertider 

Dessutom anpassar lägesregulatorn regelparametrarna till driftens dynamiska beteende. 

● Manuell initialisering: 
Driftens manöversträcka resp. vridvinkel ställs in manuellt. Övriga parametrar kontrolleras automatiskt. Denna funktionen 
fungerar bra vid drift med mjuka ändstoppar. 

● Kopiering av initialiseringsvärden vid lägesregulatorbyte: 
Lägesregulatorns initialiseringsvärden är avläsbara och går att kopiera till en annan lägesregulator. På så vis är det 
möjligt att byta ut en defekt apparat utan att den löpande processen behöver avbrytas av en initialisering. 

Före initialiseringen behöver du bara ange ett fåtal parametrar för lägesregulatorn. På grund av förinställda värden behöver 
du inte anpassa ytterligare parametrar vid initialiseringen. 

Med en motvarande parametrerad och aktiverad binäringång skyddar du de utförda inställningarna mot oavsiktliga 
ändringar.  
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5.3   Förlopp automatisk initialisering 
Information om förloppet för den automatiska initialiseringen, se den utförliga instruktionsboken. 

5.4   Parameter 

5.4.1   Översikt parameter 1 till 5 

Inledning 

Parametrarna 1 till 5 är likadana för lägesregulatorns alla apparatutföranden. Med dessa parametrar anpassar du 
lägesregulatorn till driften. I normala fall räcker det att ställa in dessa parametrar, för användning av lägesregulatorn vid en 
drift. 

Om du vill lära dig alla detaljer om lägesregulatorn, utforskar du steg för steg verkan av alla övriga parametrar genom att 
prova dig fram.  
 

Märk 
Fabriksinställda parametervärden återfinns markerade med fet stil i följande tabell. 
 

Översikt 

Parameter Funktion Parametervärde Enhet 
Manöverdriftstyp 

turn (svängdrift) 
WAY (tryckdrift) 
LWAY (svängdrift utan sinuskorrigering) 
ncSt (svängdrift med NCS) 
-ncSt (svängdrift med NCS, omvänd 
arbetsriktning) 
ncSL (svängdrift med NCS) 

1.YFCT 
 

ncSLL (svängdrift med NCS och spak) 

 

Svarssignalens nominella vridvinkel 1) 
33° 

2.YAGL 
 

90° 
grader 

Slaglängdsområde (inställning som tillval) 3) 
OFF 

5 | 10 | 15 | 20 
(Kort spak 33°) 

25 | 30 | 35  
(Kort spak 90°) 

3.YWAY2) 
 

40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 
(Lång spak 90°) 

mm 

4.INITA Initialisering (automatisk) NOINI | no / ###.# | Strt  
5.INITM Initialisering (manuell) NOINI | no / ###.# | Strt  

 
1) Ställ in driftutväxlingsomkopplaren på motsvarande vis. 
2) Parametern visas nu vid "WAY" och vid "ncSLL". 
3) Om det används skall värdet överensstämma med det inställda slaglängdsområdet vid driften. 

Medbringaren skall ställas in på driftens slaglängd eller, om denna inte är skalad, på det näst största skalade 
värdet.  
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5.5   Spolluftomkoppling 
När huset är öppet är spolluftomkopplaren åtkomlig ovanför den pneumatiska anslutningslisten vid ventilblocket.   

● I läge IN genomluftas husets innandöme med små volymer ren och torr instrumentluft. 

● I läget OUT leds spolluften direkt utåt.    

 
① Spolluftomkopplare 
② Pneumatiska insticksplatser för anslutningskabel   
Bild 5-1 Spolluftomkopplaren vid ventilblocket, vy över lägesregulatorn på den pneumatiska anslutningssidan med 

öppet lock 

Det fabriksinställda läget är "IN" 

5.6   Idrifttagande av tryckdrift 

5.6.1   Förbereda tryckdrift för idrifttagande 

Förutsättning 

Du har redan påmonterat en passande påbyggnadssats på lägesregulatorn. 

Ställa in driftutväxlingsomkopplaren  
 

Märk 
Idrifttagande 
Vid lägesregulatorns idrifttagande är inställningen av driftutväxlingsomkopplaren särskilt viktig. 
 
 

Driftutväxlingsomkopplarens läge Slaglängd [mm] Spak 
I [°] Position 

5 ... 20 kort 33 Nere 
25 ... 35 Kort 90 Uppe 
40 ... 130 Lång 90 Uppe 

1. Förskjut medbringarstiftet på spaken. Vid detta väljer du en nominell slaglängd med motsvarande eller näst högsta 
skalpositionen. 

2. Skruva fast medbringarstiftet med sexkantmuttern M6. 

Ansluta lägesregulatorn 

1. Anslut denna till en lämplig ström- eller spänningskälla. Lägesregulatorn befinner sig nu i driftsläget "P-manuell drift". I 
den övre raden på displayen visas den aktuella potentiometerspänningen (P) i procent, t.ex.: "P12.3", och på den nedre 
raden blinkar "NOINI": 

 
2. Anslut driften och lägesregulatorn med de pneumatiska ledningarna. 
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3. Försörj lägesregulatorn med den pneutmatiska hjälpkraften. 

Ställa in driften 

1. Kontrollera att mekaniken har fritt spelrum inom hela manöverområdet. För detta kör du driften med knappen  eller  
till respektive ändläge. 

 
 Märk 

Ändläge 
Genom att samtidigt trycka på knappen  och  påskyndar du färden mot ändlägena. 

 

2. Kör nu driften till den vågrätta positionen på spaken. 

3. I displayen visas ett värde mellan "P48.0" och "P52.0". 

4. Om det visade värdet ligger utanför detta område måste du justera glidkopplingen. Justera glidkopplingen tills du uppnår 
ett värde mellan "P48.0" och "P52.0". Ju närmare detta värde ligger "P50.0"desto noggrannare bestämmer 
lägesregulatorn manöversträckan. 

 
 Märk 

För apparatutföranden med tryckfast hölje gäller: 
Den inre glidkopplingen är fixerad. Justera därför endast den yttre glidkopplingen. 

 

5.6.2   Automatisk initialisering av tryckdrift 

Förutsättningar 

Innan du aktiverar den automatiska initialiseringen måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Det går att köra ut driftens spindel fullständigt. 

2. Driftens spindel befinner sig i en mittre position efter körningen. 

Initialisera lägesregulatorn automatiskt 
 

Märk 
Avbryta en initialisering 
Du kan när som helst avbryta en pågående initialisering. För detta trycker du på knappen . Hittills utförda inställningar 
kvarstår. 
Bara om du uttryckligen har aktiverat Preset-inställningarna i parametern "PRST" återställs alla parametrar till 
fabriksinställningen. 
 

1. Växla till driftsläget "Konfigurera". För detta håller du knappen  intryckt under minst 5 sekunder. Följande visas på 
displayen: 

 
2. Aktivera parametern "2.YAGL". För detta trycker du kort på knappen . Beroende på inställningarna visas följande i 

displayen: 
 

  

3. Kontrollera om det visade värdet i parametern "2.YAGL" överensstämmer med driftutväxlingsomkopplarens inställning. 
Korrigera vid behov driftutväxlingsomkopplarens inställning till 33° eller 90°. 
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4. För att ta reda på den totala slaglängden i mm justerar du parametern "3.WAY". Inställningen av parameter 3 är som 
tillval. Displayen visar först den kontrollerade totala slaglängden efter att initialiseringen avslutats. 

– Om du inte behöver någon uppgift om total slaglängd i mm, trycker du kort på knappen . Du kommer då till 
parameter 4. 

– Aktivera parametern "3.YWAY" . För detta trycker du kort på knappen . Följande visas på displayen: 

 
 
 Märk 

Ställa in parametern "3.YWAY" 
För att ställa in parameter 3 gör du enligt följande: 
1. Läs av det värdet på spakens skala som markerar medbringarstiftet. 
2. Ställ in parametern med knapparna eller med det avlästa värdet. 

 

5. Aktivera parametern "4.INITA". För detta trycker du kort på knappen . Följande visas på displayen: 

 
6. Starta initialiseringen. För detta håller du knappen  intryckt i minst 5 sekunder, tills följande visas i displayen: 

 
Vid den automatiska initialiseringen går lägesregulatorn genom 5 initialiseringssteg. Indikeringen för initialiseringsstegen 
"RUN 1" till "RUN 5" visas på den nedre raden i displayen. Initialiseringsprocessen beror på vilken drift du använder och 
varar i upp till 15 minuter. 

7. Följande visning indikerar att den automatiska initialiseringen har avslutats: 

 

Avbryta automatisk initialisering 

1. Tryck på knappen . Följande visas på displayen: 

 
Lägesregulatorn befinner sig nu i driftsläget "Konfigurera". 

2. Lämna driftsläget "Konfigurera". För detta håller du knappen  intryckt under minst 5 sekunder. 
Programvaruversionen visas. 

Efter att du har släppt knappen  befinner sig lägesregulatorn i driftsläget "P-manuell drift". Lägesregulatorn är inte 
initialiserad. 

5.6.3   Manuell initialisering av tryckdrift 
Information om manuell initialisering av tryckdrift, se den utförliga instruktionsboken. 
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5.7   Idrifttagande av svängdrift 

5.7.1   Förbereda svängdrift för idrifttagande 
 

Märk 
Inställning av justeringsvinkeln 
Den vanliga justeringsvinkeln för svängdrift uppgår till 90°. 
● Ställ in driftutväxlingsomkopplaren i lägesregulatorn till 90°. 
 

Förutsättning 

Innan du aktiverar initialiseringen måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Du har redan monterat en passande påbyggnadssats för svängdrift på lägesregulatorn. 

2. Du har anslutit pneumatiska ledningar till driften och lägesregulatorn. 

3. Lägesregulatorn blir försörjd med pneumatisk hjälpkraft. 

4. Lägesregulatorn är ansluten till lämplig ström- eller spänningsförsörjning. 

Ställa in driften 

1. Lägesregulatorn befinner sig i driftsläget "P-manuell drift". Displayen visar den aktuella potentiometerspänningen P i 
procent i den övre raden. På den nedre raden blinkar indikeringen "NOINI". Nedan visas de motsvarande visningarna 
som exempel: 

 
2. Kontrollera att mekaniken har fritt spelrum inom hela manöverområdet. För detta kör du med driften med knappen  

eller  till respektive ändläge. 
 
 Märk 

Ändläge 
Genom att samtidigt trycka på knappen  och  påskyndar du färden mot ändlägena. 

 

3. Efter kontrollen kör du med driften till en position i mitten. På så vis påskyndar du initialiseringen. 

5.7.2   Automatisk initialisering av svängdrift 

Förutsättning 

Innan du aktiverar den automatiska initialiseringen måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Det går att köra igenom hela driftens manöverområde. 

2. Drivaxeln befinner sig i ett läge i mitten. 

Initialisera lägesregulatorn automatiskt 
 

Märk 
Avbryta en initialisering 
Du kan när som helst avbryta en pågående initialisering. För detta trycker du på knappen . Hittills utförda inställningar 
kvarstår. 
Bara om du uttryckligen har aktiverat Preset-inställningarna i parametern "PRST" återställs alla parametrar till 
fabriksinställningen. 
 

1. Växla till driftsläget "Konfigurera". För detta håller du knappen  intryckt i minst 5 sekunder, tills följande visas i 
displayen: 
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2. Växla från skjutdrift till svängdrift med knappen  tills följande visas i displayen: 

 
3. Aktivera parametern "2.YAGL". För detta trycker du kort på knappen . Denna parameter har automatiskt redan ställts 

in på 90°. Följande visas på displayen: 

 
4. Aktivera parametern "4.INITA". För detta trycker du kort på knappen . Följande visas på displayen: 

 
5. Starta initialiseringen. För detta håller du knappen  intryckt i minst 5 sekunder, tills följande visas i displayen: 

 
Vid den automatiska initialiseringen går lägesregulatorn genom 5 initialiseringssteg. Indikeringen för initialiseringsstegen 
"RUN1" till "RUN5" visas på den nedre raden i displayen. Initialiseringsprocessen beror på vilken drift du använder och 
varar i upp till 15 minuter. 

6. Följande visning indikerar att den automatiska initialiseringen har avslutats. Displayen visar driftens totala rotationsvinkel 
i den övre raden: 

 

Avbryta automatisk initialisering 

1. Tryck på knappen . Följande visas på displayen: 

 
Lägesregulatorn befinner sig i driftsläget "Konfigurera". 

2. Lämna driftsläget "Konfigurera". För detta håller du knappen  intryckt under minst 5 sekunder. 
Programvaruversionen visas. 

Efter att du har släppt knappen  befinner sig lägesregulatorn i driftsläget "P-manuell drift". Svängdriften är inte 
initialiserad. 
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5.7.3   Manuell initialisering av svängdrift 
Information om manuell initialisering av svängdrift, se den utförliga instruktionsboken. 

6   Underhåll och service 
6.1   Grundläggande säkerhetsanvisningar 
 

VARNING 
Otillåtna reparationer på apparaten 
● Reparationer får endast utföras av auktoriserad servicepersonal från Siemens. 
 
 

VARNING 
Otillåtna tillbehör och reservdelar 
Explosionsrisk på platser där explosionsrisk föreligger. 
● Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar. 
● Följ alla tillämpliga installations- och säkerhetsanvisningar i apparatens driftsanvisning eller som avser respektive 

tillbehör eller reservdel. 
 
 

VARNING 
Felaktig anslutning efter underhåll 
Explosionsrisk på platser där explosionsrisk föreligger. 
● Efter underhåll skall apparaten anslutas korrekt. 
● Stäng apparaten efter underhållsarbeten. 
Se kapitel "Elektrisk anslutning (Sida 208)". 
 
 

OBSERVERA 
Inträngning av fukt i apparaten 
Apparatskador. 
● Säkerställ att ingen fukt tränger in i inkapslingen vid rengöring och underhållsarbeten inuti apparaten. 
 
 

SE UPP 
Frisläppning av nyckellås 
Felaktig förändring av parametrar kan påverka processens säkerhet. 
● Säkerställ att endast auktoriserad personal får slå av apparatens nyckellåsning för säkerhetsrelaterade åtgärder. 
 
 

VARNING 
Elektrostatisk laddning 
Explosionsrisk i riskområden om elektrostatisk laddning bildas, t.ex. vid rengöring av inkapslingen med en torr trasa. 
● Förhindra uppkomst av elektrostatisk laddning i riskområden. 
 
 

VARNING 
Dammlager över 5 mm 
Explosionsrisk i riskområden. Apparaten kan överhettas på grund av dammlager. 
● Avlägsna dammlager som överskrider 5 mm. 
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Rengöring av inkapslingen 

● Rengör inkapslingens utsida och displayfönstret med en fuktig trasa med hjälp av vatten och ett milt rengöringsmedel. 

● Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel. Plastkomponenter eller målade ytor kan bli skadade. 

6.2   Rengöring av filter 
Lägesregulatorn är i stort sett underhållsfri. Vid lägesregulatorns pneumatiska anslutningar är filter monterade som skydd 
mot större smutspartiklar. Om den pneumatiska tryckluften innehåller smutspartiklar, täpps filtren igen vilket påverkar 
lägesregulatorns funktion. Rengör i så fall filtren på så sätt som beskrivs i de båda följande kapitlen. 

6.2.1   Lägesregulator i makrolonhölje 
 

FARA 
Explosionsrisk på grund av elektrostatisk laddning 
Elektrostatisk laddning uppkommer t.ex. vid rengöring av lägesregulatorn i makrolonhölje med en torr trasa. 
Du måste absolut undvika elektrostatisk laddning i områden med explosionsrisk.  
 

Demontera och rengöra filter 

1. Stäng av den pneumatiska hjälpkraften. 

2. Avlägsna ledningarna. 

3. Skruva av locket. 

4. Skruva av de tre självskärande skruvarna för den pneumatiska anslutningslisten. 

5. Avlägsna filtren och O-ringarna som ligger bakom anslutningslisten. 

6. Rengör filtren, t.ex. med tryckluft. 

Inmontera filter 
 

SE UPP 
Skador på höljet  
● Höljet riskerar att skadas genom osakkunnig montering av de självskärande skruvarna. 
● Se därför till att du använder redan befintliga skruvgängor. 
● För detta vrider du skruvarna så länge moturs tills de märkbart går i lås i skruvgängan. 
● Dra åt de självskärande skruvarna hårt först efter att de gått i lås. 
 

1. Lägg in filtren i markolonhöljets fördjupningar. 

2. Lägg O-ringarna på filtren. 

3. Rikta den pneumatiska anslutningslisten jämnt på de båda tapparna. 

4. Skruva på de tre självskärande skruvarna. 

5. Sätt på locket och skruva fast. 

6. Återanslut rörledningarna och tillför pneumatisk hjälpkraft. 

6.2.2   Lägesregulator i rostfritt stål, aluminium och med ett tryckfast inkapslat 
aluminiumhölje 

Demontera, rengöra och återmontera filter 

1. Stäng av den pneumatiska hjälpkraften. 

2. Avlägsna rörledningarna. 
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3. Avlägsna försiktigt metallfiltren ur borrhålen. 

4. Rengör metallfiltren, t.ex. med tryckluft. 

5. Sätt i filtren. 

6. Återanslut rörledningarna. 

7. Tillför pneumatisk hjälpkraft. 

6.3   Reparationer/förbättringar 
Skicka defekta apparater med uppgifter om felet och orsaken till felet till reparationsavdelningen. Vid beställningen av 
ersättningsapparat anger du originalapparatens serienummer. Du återfinner serienumret på typskylten. 

Sätt följesedeln, returfraktsedeln och utlåtandet om dekontaminering i en väl fastsatt genomskinlig påse på paketet. Alla 
enheter/utbytesdelar som returneras utan en dekontamineringsdeklaration kommer att rengöras på kundens bekostnad före 
vidare bearbetning. Se bruksanvisningen för mer information. 

Se även 

Leveranssedel för returer (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) 

Saneringsdeklaration (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination) 

6.4   Avfallshantering 

 

Apparater som är märkta med denna symbol får inte slängas som 
hushållsavfall i enlighet med direktiv 2002/96/EC rörande elektroniskt och 
elektriskt avfall (WEEE).  
De kan återlämnas till leverantören inom EU eller lämnas till en kommunal 
avfallsanläggning. Följ lokala lagar och föreskrifter för avfallshantering. 

http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote�
http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination�
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7   Tekniska uppgifter 
7.1   Alla apparatutföranden 

7.1.1   Användningsvillkor 
Omgivningstemperatur Vid områden med explosionsrisk beaktar du den maximalt 

tillåtna omgivningstemperaturen som motsvarar 
temperaturklassen. 

● Tillåten omgivningstemperatur vid drift -30 ... +80 °C (-22 ... +176°F) 
Skyddstyp 1) IP66 beroende på EN 60529 / NEMA 4X 
inbyggnadsläge Valfritt, i våta miljöer skall pneumatiska anslutningar och 

frånluftöppningen inte riktas uppåt 
Vibrationsbeständighet  

3,5 mm (0.14"), 2 ... 27 Hz, 3 cykler/axel ● Harmoniska vibrationer (sinus) enligt DIN  EN 60068-2-
6/05.96 98,1 m/s² (321.84 ft/s²), 27 ... 300 Hz, 3 cykler/axel 

● Kontinuerliga stötpulser (halvsinus) enligt DIN EN 60068-
2-29/03.95 

150 m/s² (492 ft/s²), 6 ms, 1000 stötar/axel 

10 ... 200 Hz; 1 (m/s²)²/Hz (3.28 (ft/s²)²/Hz) 
200 ... 500 Hz; 0,3 (m/s²)²/Hz (0.98 (ft/s²)²/Hz) 

● Brus (digitalt reglerat) enligt DIN EN 60068-2-64/08.95 

4 timmar/axel 
● Rekommenderat kontinuerligt arbetsområde för hela 

armaturen 
≤ 30 m/s² (98.4 ft/s²) utan resonansöverhöjning 

Klimatklass  Enligt DIN EN 60721-3-4 
● Lagring 1K5, men -40 ... +80 °C (1K5, men -40 ... +176 °F) 
● Transport 2K4, men -40 ... +80 °C (2K4, men -40 ... +176 °F) 
● Drift2) 4K3, men -30 ... +80 °C (4K3, men -22 ... +176 °F) 3) 

1) Slagenergi max. 1 Joule för hus med inspektionsfönster 6DR5..0och 6DR5..1. 
2) Vid ≤ -10 °C (≤ 14 °F)begränsad uppdateringsfrekvens på displayen. Vid användning av Iy-Modul endast T4 tillåten. 
3) -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)för 6DR55..-0G..., 6DR56..-0G..., 6DR55..-0D...och 6DR56..-0D... 

Se även 

Certifikat, godkännanden, explosionsskydd (Sida 231) 

7.1.2   Pneumatiska uppgifter 
Hjälpkraft (tilluft) Tryckluft, koldioxid (CO2), kvävgas (N) ädelgaser eller 

renad naturgas 
● Tryck 1,4 ... 7 bar (20.3 ... 101.5 psi 
Luftkvalitet enligt ISO 8573-1  
● Storlek och densitet för fasta partiklar Klass 2 
● Tryckdaggpunkt Klass 2 (min. 20 K (36 °F) under omgivningstemperaturen)
● Oljehalt Klass 2 
Ej begränsat genomflöde (DIN 1945)  
● Tilluftventil (ventilera driften) 1)  

2 bar (29 psi 4,1 Nm³/h (18.1 USgpm) 
4 bar (58 psi 7,1 Nm³/h (31.3 USgpm) 

 

6 bar (87 psi 9,8 Nm³/h (43.1 USgpm) 
● Frånluftventil (avlufta driften) 1)  
 2 bar (29 psi 8,2 Nm³/h (36.1 USgpm) 
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4 bar (58 psi 13,7 Nm³/h (60.3 USgpm)  
6 bar (87 psi 19,2 Nm³/h (84.5 USgpm) 

Ventilernas läckage < 6⋅10-4 Nm³/h (0.0026 USgpm) 
Spjällförhållande Till ∞: 1 inställningsbart 
Hjälpkraftförbrukning i korrigerat läge < 3,6⋅10-2 Nm³/h (0.158 USgpm) 

1) Vid Ex d-utförande (6DR5..5-...) reduceras värdena med ca. 20 %. 

7.1.3   Konstruktion 
Driftssätt  
● Slaglängd (tryckdrift) 3 ... 130 mm (0.12 ... 5.12") (Lägesregulatoraxelns 

rotationsvinkel 16 ... 90°) 
● Rotationsvinkelområde (svängdrift) 30 ... 100° 
Påbyggnadssätt  
● Vid tryckdrift Med monteringssats 6DR4004-8V och ev. extra spak 

6DR4004-8L vid driften enligt IEC 60534-6-1 (NAMUR) 
med ribba, stolpe eller jämn yta. 

● Vid svängdrift Med monteringssats 6DR4004-8D vid driften med fästyta 
enligt VDI/VDE 3845 och IEC 60534-6-2: Den nödvändiga 
påbyggnadskonsolen skall tillhandahållas vid driften. 

Vikt, huvudenhet  
● Glasfiberarmerat hölje av polykarbonat Ca. 0,9 kg (1.98 lb) 
● Aluminiumhölje Ca. 1,3 kg (2.86 lb) 
● Hölje i rostfritt stål Ca. 3,9 kg (8.6 lb) 
● Tryckfast aluminiumhölje Ca. 5,2 kg (11.46 lb) 
Material  
● Hölje  

6DR5..0-... (Makrolon) Glasfiberarmerat polykarbonat (PC) 
6DR5..1-... (Aluminium) GD AISi12 
6DR5..2-... (Rostfritt stål) Austenetiskt rostfritt stål fab.-nr. 1.4581 

 

6DR5..5-... (Aluminium, tryckfast) GK AISi12 
● Tryckindikatorblock Aluminium AIMgSi, anodiserat 
Apparatutföranden  
● I makrolonhölje Enkelt verkande och dubbelt verkande 
● I aluminiumhölje Enkelt verkande 
● I tryckfast aluminiumhölje Enkelt verkande och dubbelt verkande 
● I hölje av rostfritt stål Enkelt verkande och dubbelt verkande 

Plast Metall Rostfritt stål Vridmoment huvmutter vid kabelförskruvning av 
2,5 Nm (1.8 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 

Manometer  
● Skyddssätt  

Manometer av plast IP31 
Manometer av stål IP44 

 

Manometer av rostfritt stål 316 IP54 
● Vibrationsbeständighet enligt DIN EN 837-1 
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7.1.4   Styrdon 
Styrenhet  
● Fempunktstyrdon Adaptiv  
● Dödzon  

dEbA = Auto Adaptiv eller fast inställningsbar  
dEbA = 0,1 ... 10 % Adaptiv eller fast inställningsbar 

Analog/digital omvandlare  
● Scanningstid 10 ms 
● Upplösning ≤ 0,05 % 
● Överföringsfel ≤ 0,2 % 
● Temperaturpåverkanseffekt ≤ 0,1 %/10 K (≤ 0.1 %/18 °F) 
Cykeltid  
● 20 mA/HART-apparat 20 ms 
● PA-apparat 60 ms 
● FF-apparat 60 ms (min. loop-time) 

7.1.5   Certifikat, godkännanden, explosionsskydd 
Certifikat och godkännanden  
Indelning enligt tryckutrustningsdirektivet 
(DGRL 97/23/EG) 

För gaser fluidgrupp 1, uppfyller kraven enligt artikel 3, stycke 3 (god 
ingenjörspraxis SEP) 

CE-överensstämmelse Tillämpliga direktiv och använda normer med respektive version hittar du i EG-
försäkran om överensstämmelse på Internet. 

 

Explosionsskydd Ex-märkning  
Explosionsskydd enligt ATEX/IECEx FM/CSA 
Tryckfast inkapsling "d" Zon 1:  

 II 2 G   Ex d IIC T6/T4 Gb 

FM:  
XP, Class I, Division 1, ABCD  
XP, Class I, Zone 1, AEx d, IIC,T6/T4 
CSA:  
Class I, Division 1, Groups CD 
Class II/III, Division 1, Groups EFG 

Egensäkerhet "ia" Zon 1:  
 II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

 II 2 D   Ex ia IIIC 110°C Db 

FM:  
IS, Class I, Divison 1, ABCD  
Class I, Zone 1, AEx ib, IIC,T6/T4 
CSA:  
Class I, Division 1, ABCD  
Class I, Zone 1, Ex ib, IIC 

Egensäkerhet "ic" Zon 2:  
 II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc  

- 

Ej gnistbildande, energibegränsad "nA" Zon 2:  
 II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc 

FM:  
NI, Class I, Division 2, ABCD  
NI, Class I, Zone 2, IIC,T6/T4  
CSA:  
Class I, Division 2, ABCD  
Class I, Zone 2, IIC 

Damm, skydd genom höljet "t" Zon 22:  
 II 3 D   Ex tb IIIC T100°C Dc 

IP66 

CSA:  
Class II, Divison 1  
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Explosionsskydd Ex-märkning  
Til. omgivningstemperatur   
● För drift med och utan HART 1) Zon 1, 2 och 22  

T4: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)  
T6: -30 ... +50 °C (-22 ... +122 °F) 

● För drift med PROFIBUS PA eller med 
FOUNDATION Fieldbus 1) 

Zon 1  
T4: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)  
T6: -30 ... +50 °C (-22 ... +122 °F) 
Zon 2 och 22  
T4: -20 ... +75 °C (-4 ... +103 °F)  
T6: -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) 

1) Vid ≤ -10 °C (+14 °F)begränsad uppdateringsfrekvens på displayen. För huvudenheter med Ex-skydd gäller: Vid 
användning av Iy-Modul endast T4 tillåten. 

7.2   Naturgas som drivmedel 
Tekniska uppgifter vid naturgas som drivmedel, se den utförliga instruktionsboken. 

7.3   SIPART PS2 med och utan HART 

7.3.1   Elektriska data 
 Huvudenhet utan ex-

skydd  
Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex d  

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex "ia"  

Huvudenhet med ex-
skydd Ex "ic", "nA", 
"t"  

Strömingång IW     
● Nominellt signalområde 0/4 ... 20 mA 
● Belastningsspänning vid 

20 mA 
≤ 0,2 V (= 10 Ω) ≤ 0,2 V (= 10 Ω) ≤ 1 V (= 50 Ω) ≤ 1 V (= 50 Ω) 

● Provspänning DC 840 V, 1 s 
● Binäringång BE1 (klämmor 

9/10, galvaniskt anslutna till 
huvudenheten) 

Endast användbar för potentialfri kontakt, max. kontaktbelastning  
< 5 μA vid 3 V 

 
2-ledaranslutning (klämmor 6/8)  
6DR50.. och 6DR53.. utan HART  
6DR51.. och 6DR52.. Med HART 
Ström för bibehållande av 
hjälpkraften  

≥ 3,6 mA 

Nödvändig 
belastningsspänning UB 
(motsvarar Ω vid 20 mA) 

 

● Utan HART (6DR50..)     
 typ. 6,36 V (= 318 Ω) 6,36 V (= 318 Ω) 7,8 V (= 390 Ω) 7,8 V (= 390 Ω) 
 max. 6,48 V (= 324 Ω) 6,48 V (= 324 Ω) 8,3 V (= 415 Ω) 8,3 V (= 415 Ω) 
● Utan HART (6DR53..)     
 typ. 7,9 V (= 395 Ω) - - - 
 max. 8,4 V (= 420 Ω) - - - 
● Med HART (6DR51..)     
 typ. 6,6 V (= 330 Ω) 6,6 V (= 330 Ω) - - 
 max. 6,72 V (= 336 Ω) 6,72 V (= 336 Ω) - - 
● Med HART (6DR52..)     
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 Huvudenhet utan ex-
skydd  

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex d  

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex "ia"  

Huvudenhet med ex-
skydd Ex "ic", "nA", 
"t"  

 typ. - 8,4 V (= 420 Ω) 8,4 V (= 420 Ω) 8,4 V (= 420 Ω) 
 max. - 8,8 V (= 440 Ω) 8,8 V (= 440 Ω) 8,8 V (= 440 Ω) 
● Statisk förstörelsegräns ± 40 mA ± 40 mA - - 
Effektiv inre kapacitet Ci - -   
● Utan HART - - 22 nF "ic":  

22 nF 
● Med HART - - 7 nF "ic":  

7 nF 
Effektiv inre induktion Li - -   
● Utan HART - - 0,12 mH "ic":  

0,12 mH 
● Med HART - - 0,24 mH "ic":  

0,24 mH 
För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

- - Un = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 1 W 

"ic":  
Ui = 30 V  
Ii = 100 mA 
"nA"/"t":  
Un ≤ 30 V  
In ≤ 100 mA 

 
3-/4-ledaranslutning (klämmor 2/4 och 6/8)  
6DR52.. Med HART, explosionsskyddad  
6DR53.. Utan HART, inte explosionsskyddad  
Hjälpström UH DC 18 ... 35 V DC 18 ... 35 V DC 18 ... 30 V DC 18 ... 30 V 
● Strömförbrukning IH (UH - 7,5 V)/2,4 kΩ [mA] 
För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

- - Un = 30 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 1 W  
Ci = 22 nF  
Li = 0,12 mH 

"ic":  
Ui = 30 V  
Ii = 100 mA  
Ci = 22 nF  
Li = 0,12 mH 
"nA"/"t":  
Un ≤ 30 V  
In ≤ 100 mA 

Galvanisk avskiljning  mellan UH och IW mellan UH och IW mellan UH och IW 
(2 egensäkra 
strömkretsar) 

mellan UH och IW 

7.3.2   Konstruktion 
 Huvudenhet utan 

ex-skydd 
Huvudenhet med 
ex-skydd Ex d 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex "ia" 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex  "ic", 
"nA", "t" 

Elektriska anslutningar     
● Skruvklämmor 2,5 AWG28-12 
● Kabelgenomföring M20x1,5 eller  

½-14 NPT 
Ex d-certifierade  
M20x1,5; 
½-14 NPT eller 
M25x1,5 

M20x1,5 eller  
½-14 NPT 

M20x1,5 eller  
½-14 NPT 

Pneumatiska anslutningar Innergänga G¼ eller ¼-18 NPT 
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7.4   SIPART PS2 med PROFIBUS PA / med FOUNDATION fältbuss 

7.4.1   Elektriska data 
 Huvudenhet utan 

ex-skydd 
Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex d 

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex "ia" 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex "ic", 
"nA", "t" 

Hjälpströmförsörjning buss-
strömkrets  
(klämmor 6 och 7) 

Bussmatad 

Busspänning 9 ... 32 V 9 ... 32 V 9 ... 24 V 9 ... 32 V 
För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

    

● Bussanslutning med 
matningsapparat FISCO 

- - Ui = DC 17,5 V  
Ii = 380 mA  
Pi = 5,32 W 

"ic":  
Ui = DC 17,5 V  
Ii = 570 mA 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 32 V 

● Bussanslutning med barriär   Ui = DC 24 V  
Ii = 250 mA  
Pi = 1,2 W 

"ic":  
Ui = DC 32 V 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 32 V 

Effektiv inre kapacitet Ci - - Försumbart liten Försumbart liten 
Effektiv inre induktion Li - - 8 μH "ic":  

8 μH 
Strömförbrukning  11,5 mA ± 10 % 
Ytterligare felström 0 mA 

 
Säkerhetsavstängning går att 
aktivera med kodningsbrygga 
(klämmor 81 och 82)  

Galvaniskt separerad från buss-strömkretsar och binäringång 

● Ingångsmotstånd > 20 kΩ 
● Signaltillstånd "0" 

(avstängning aktiv) 
0 ... 4,5 V eller okopplad 

● Signaltillstånd "1" 
(avstängning inte aktiv) 

13 ... 30 V 

● För anslutning till 
matningskälla med följande 
maxvärden 

- - Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 1 W 

"nA":  
Un ≤ DC 30 V  
In ≤ 100 mA 
"ic":  
Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA 

● Effektiv inre kapacitet och 
induktion 

- - Försumbart liten Försumbart liten 

 
Binäringång BE1  
(klämmor 9 och 10) galvaniskt 
anslutna till buss-strömkretsen 

Bryggade eller anslutna vid brytkontakten.  
Endast användbar för potentialfri kontakt, max. kontaktbelastning  

< 5 μA vid 3 V 
 
Galvanisk avskiljning  
● För huvudenhet utan Ex-

skydd och för huvudenhet 
med Ex d 

Galvanisk separation mellan huvudenheten och ingången för säkerhetsavstängning samt 
tillvalsmodulernas utgångar. 
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 Huvudenhet utan 
ex-skydd 

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex d 

Huvudenhet med 
Ex-skydd Ex "ia" 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex "ic", 
"nA", "t" 

● För huvudenheten Ex "ia" Huvudenheten och ingången för säkerhetsavstängning samt tillvalsmodulernas utgångar 
är enskilda egensäkra strömkretsar. 

● För huvudenhet Ex "ic", 
"nA", "t" 

Galvanisk separation mellan huvudenheten och ingången för säkerhetsavstängning samt 
tillvalsmodulernas utgångar. 

Provspänning DC 840 V, 1 s 

7.4.2   Konstruktion 
 Huvudenhet utan 

ex-skydd 
Huvudenhet med 
ex-skydd Ex d 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex "ia" 

Huvudenhet med 
ex-skydd Ex  "ic", 
"nA", "t" 

Elektriska anslutningar     
● Skruvklämmor 2,5 AWG28-12 
● Kabelgenomföring M20x1,5 eller  

½-14 NPT 
Ex d-certifierade  
M20x1,5; 
½-14 NPT eller 
M25x1,5 

M20x1,5 eller  
½-14 NPT 

M20x1,5 eller  
½-14 NPT 

Pneumatiska anslutningar Innergänga G¼ eller ¼-18 NPT 

7.4.3   Kommunikation PROFIBUS PA 
Kommunikation Layer 1 + 2 efter PROFIBUS PA, överföringsteknik enligt IEC 1158-2;  

slavfunktion layer 7 (protokollskikt) efter PROFIBUS DP,  
norm EN 50170 med utökad PROFIBUS-funktionalitet  
(alla uppgifter acykliska, manövervärde, feedback och status dessutom cykliskt) 

C2-anslutningar 4 anslutningar till master klass 2 stöds, automatisk anslutningsfrånkoppling 60 s efter 
kommunikationsavbrott 

Apparatprofil PROFIBUS PA profil B, version 3.0, över 150 objekt 
Svarstid på mastertelegram typ. 10 ms 
Apparatadress 126 (vid leveranstillstånd) 
PC-programvara för 
parametrering  

SIMATIC PDM, stöder alla apparatobjekt. Programvaran ingår inte i leveransomfånget. 

7.4.4   Kommunikation FOUNDATION fältbuss 
Kommunikationsgrupp och -
klass 

Enligt den tekniska specifikationen för Fieldbus Foundation för H1-kommunikation 

Funktionsblock Grupp 3, klass 31PS (Publisher Subscriber)  
1 resource block (RB2)  
1 analog output function block (AO)  
1 PID function block (PID)  
1 transducer block (standard advanced positioner valve) 

Utförandetid för blocken AO: 60 ms  
PID: 80 ms 

Physical layer profil 123, 511 
FF-registrering Testad med ITK 5.0 
Apparatadress 22 (vid leveranstillstånd) 
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7.5   Tillvalsmoduler 

7.5.1   Larmmodul 
 Utan ex-skydd/  

med ex-skydd Ex d 
Med ex-skydd Ex "ia" Med ex-skydd  

Ex "ic", "nA", "t" 
Larmmodul 6DR4004-8A 6DR4004-6A 6DR4004-6A 
3 Binärutgångsströmkretsar 
● Larmutgång A1: Klämmor 41 och 42 
● Larmutgång A2: Klämmor 51 och 52 
● Felrapportutgång: Klämmor 31 och 32 
● Hjälpström UH ≤ 35 V - - 
● Signaltillstånd    

High (inte adresserad) Ledande, R = 1 kΩ,  
+3/-1 % *) 

≥ 2,1 mA ≥ 2,1 mA 

Low *) (adresserad) Spärrad, IR < 60 µA ≤ 1,2 mA  ≤ 1,2 mA  

 

*) Low är även tillståndet när 
där finns fel på huvudenheten 
eller den elektriska 
hjälpströmmen bortfaller. 

*) Vid användning i 
tryckfast inkapslat hölje 
skall strömförbrukningen 
begränsas till 10 mA per 
utgång. 

Kopplingströskelvärden 
vid försörjning enligt 
EN 60947-5-6:  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ 

Kopplingströskelvärden 
vid försörjning enligt 
EN 60947-5-6:  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ 

● För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

- Ui = DC 15,5 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 

"ic":  
Ui = DC 15,5 V  
I i = 25 mA  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 15,5 V  

 
1 Binäringångsströmkrets 
● Binäringång BE2: Klämmor 11 och 12, klämmor 21 och 22 (brygga) 
● Galvaniskt ansluten till 

huvudenheten 
   

Signaltillstånd 0 Potentialfri kontakt, öppen 
Signaltillstånd 1 Potentialfri kontakt, sluten 

 

Kontaktbelastning 3 V, 5 μA 
● Galvaniskt separerad från 

huvudenheten 
   

Signaltillstånd 0 ≤ 4,5 V eller öppen 
Signaltillstånd 1 ≥ 13 V 

 

Egenmotstånd ≥ 25 kΩ 
● Statisk förstörelsegräns ± 35 V - - 
● För anslutning till strömkretsar 

med följande maxvärden 
- Ui = DC 25,2 V  

Ci  = försumbart liten  
Li = försumbart liten 

"ic":  
Ui = DC 25,2 V  
Ci  = försumbart liten  
Li = försumbart liten 
"n"/"t":  
Un ≤ DC 25,5 V 

Galvanisk separation  De 3 utgångarna, ingången BE2 och huvudenheten är galvaniskt separerade från 
varandra. 

Provspänning  DC 840 V, 1 s 



 

SIPART PS2 (6DR5...) 
A5E03436683-02, 01/2013 237 

7.5.2   Iy-modul 
 Utan ex-skydd/  

med ex-skydd Ex d 
Med ex-skydd Ex ia  
(användning endast i 
temperaturklass T4) 

Med ex-skydd  
Ex "ic", "nA", "t" 

Iy-Modul 
Likströmsutgång för lägessvarssignal 

6DR4004-8J 6DR4004-6J 6DR4004-6J 

1 Strömutgång klämmor 61 och 62 
 2-ledaranslutning 
Nominellt signalområde 4 ... 20 mA, kortslutningssäker 
Utstyrningsområde 3,6 ... 20,5 mA 
Hjälpspänning UH +12 ... +35 V +12 ... +30 V +12 ... +30 V 
Externt skenbart motstånd RB [kΩ] ≤ (UH [V] - 12 V)/i [mA] 
Överföringsfel ≤ 0,3 % 
Temperaturpåverkanseffekt ≤ 0,1 %/10  K (≤ 0,1 %/18 °F) 
Upplösning ≤ 0,1 % 
Resterande pulsationskraft ≤ 1 % 
För anslutning till strömkretsar med 
följande maxvärden 

 Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 1 W  
Ci = 11 nF  
Li = försumbart liten 

"ic":  
Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Ci = 11 nF  
Li = försumbart liten 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 30 V  
In ≤ 100 mA 
Pn ≤ 1 W 

Galvanisk separation  Galvaniskt säkert separerad från larmtillvalet och från huvudenheten 
Provspänning  DC 840 V, 1 s 

7.5.3   SIA-modul 
 Utan ex-skydd Med ex-skydd Ex "ia" Med ex-skydd Ex "ic", 

"nA", "t" 
SIA-modul 
Gränsvärdesgivare med slitsinitiator 
och felrapportutgång 

6DR4004-8G 6DR4004-6G 6DR4004-6G 

2 Slitsinitiatorer 
● Binärutgång (gränsvärdesgivare) A1: Klämmor 41 och 42 
● Binärutgång (gränsvärdesgivare) A2: Klämmor 51 och 52 
 2-ledaranslutning 
● Anslutning 2-ledarteknik enligt EN 60947-5-6 (NAMUR), för seriekopplad kopplingsförstärkare 
● Signaltillstånd low (adresserad) ≤ 1,2 mA  
● 2 Slitsinitiatorer typ SJ2-SN 
● Funktion Öppnare (NC, normally closed) 
● För anslutning till strömkretsar 

med följande maxvärden 
Nominell spänning 8 V 
strömförbrukning:  
≥ 3 mA (gränsvärde inte 
adresserat),  
≤ 1 mA (gränsvärde 
adresserat) 

Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW  
Ci = 41 nF  
Li = 100 μH 

"ic":  
Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Ci = 41 nF  
Li = 100 μH 
"nA":  
Un ≤ DC 15 V  
Pn ≤ 64 mW 
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 Utan ex-skydd Med ex-skydd Ex "ia" Med ex-skydd Ex "ic", 
"nA", "t" 

  
1 Felrapportutgång 
● Binärutgång: Klämmor 31 och 32 
● Anslutning Vid kopplingsförstärkare enligt EN 60947-5-6: (NAMUR), UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ). 
● Signaltillstånd high  

(inte adresserat) 
R = 1,1 kΩ ≥ 2,1 mA  ≥ 2,1 mA  

● Signaltillstånd low (adresserad) R = 10 kΩ ≤ 1,2 mA  ≤ 1,2 mA  
● Hjälpspänning UH UH ≤ DC 35 V  

I ≤ 20 mA 
- - 

● För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

- Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 
 

"ic":  
Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 
"nA":  
Un ≤ DC 15 V  
Pn ≤ 64 mW 

Galvanisk separation  De 3 utgångarna är galvaniskt separerade från huvudenheten. 
Provspänning  DC 840 V, 1 s 

7.5.4   Gränsvärdes-kontaktmodul 
 Utan ex-skydd Med ex-skydd Ex ia Med ex-skydd Ex "ic", 

"nA", "t" 
Gränsvärdes-kontaktmodul 6DR4004-8K  6DR4004-6K 6DR4004-6K 
Gränsvärdesgivare med mekaniska 
brytkontakter 

   

2 Gränsvärdeskontakter 
● 1 Binärutgång: Klämmor 41 och 42 
● 2 Binärutgång: Klämmor 51 och 52 
● Max. kopplingsström AC/DC 4 A - - 
● För anslutning till strömkretsar 

med följande maxvärden 
- Ui = DC 30 V  

Ii = 100 mA  
Pi = 750 mW  
Ci, Li = försumbart liten 

"ic":  
Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Ci, Li = försumbart liten 
"nA":  
Un ≤ DC 15 V  

● Max. kopplingsspänning AC/DC 250 V/24 V DC 30 V DC 30 V 
1 Felrapportutgång 
● Binärutgång: Klämmor 31 och 32 
● Anslutning Vid kopplingsförstärkare enligt EN 60947-5-6: 

(NAMUR),  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ). 

- 

● Signaltillstånd high  
(inte adresserat) 

R = 1,1 kΩ ≥ 2,1 mA  ≥ 2,1 mA  

● Signaltillstånd low (adresserad) R = 10 kΩ ≤ 1,2 mA  ≤ 1,2 mA  
● Hjälpström UH ≤ DC 35 V  

I ≤ 20 mA 
- - 
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 Utan ex-skydd Med ex-skydd Ex ia Med ex-skydd Ex "ic", 
"nA", "t" 

● För anslutning till strömkretsar 
med följande maxvärden 

- Ui = 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 

"ic":  
Ui = 15 V  
Ii = 25 mA  
Ci = 5,2 nF  
Li = försumbart liten 

Galvanisk separation  De 3 utgångarna är galvaniskt separerade från huvudenheten 
Provspänning  DC 3150 V, 2 s 
Driftsvillkor höjd  Max. 2 000 m över havet 

Vid en höjd på över 
2 000 m över havet, 
använder du en lämplig 
strömförsörjning. 

- - 

7.5.5   EMV-filtermodul 
 Utan ex-skydd Med ex-skydd Ex ia Med ex-skydd  

Ex "ic", "nA", "t" 
Det är nödvändigt med en EMV-filtermodul typ C73451-A430-L8 för NCS-givaren eller en extern potentiometer. 
Extern lägesgivare (potentiometer eller NCS; tillval) med följande maxvärden 
Resistans för den externa potentiometern 10 kΩ 
Max. värden vid matning genom 
PROFIBUS-huvudenheten 

 Uo = 5 V  
Io = 75 mA statisk  
Io = 160 mA tillfällig  
Po = 120 mW 

Uo = 5 V  
Io = 75 mA  
Po = 120 mW 

Maxvärden vid matning genom andra 
huvudenheter 

 Uo = 5 V  
Io = 100 mA  
Po = 33 mW  
Co = 1 μF  
Lo = 1 mH 

Uo = 5 V  
Io = 75 mA ' 
Po = 120 mW  
Co = 1 μF  
Lo = 1 mH 

Galvanisk separation Galvaniskt ansluten till huvudenheten 
Provspänning DC 840 V, 1 s 

7.5.6   NCS-sensor 
Tillägsmoduler Utan ex-skydd Med ex-skydd  

Ex "ia" 
Med ex-skydd  
Ex "ic", "nA" 

Manöverområde    
● Skjutdrift 6DR4004-.N.20 3 … 14 mm (0.12 ... 0.55") 
● Skjutdrift 6DR4004-.N.30 10 ... 130 mm (0.39 ... 5.12"); till 200 mm (7.87") vid förfrågan 
● Svängdrift 30 ... 100° 
Linearitet (efter lägesregulatorns 
korrigering) 

± 1 % 

Hysteres ± 0,2 % 
Temperatureffekt (marginal: 
Rotationsvinkel 120° eller slag 
14 mm) 

≤ 0,1 %/10 K (≤ 0.1 %/18 °F) för -20 ... 90 °C (-4 ... 194 °F) 
≤ 0,2 %/10 K (≤ 0.2 %/18 °F) för -40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F) 

Klimatklass  Enligt DIN EN 60721-3-4 
● Lagring 1K5, men -40 ... +90 °C (1K5, men -40 ... +176 °F) 
● Transport 2K4, men -40 ... +90 °C (2K4, men -40 ... +176 °F) 
Vibrationsbeständighet     
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Tillägsmoduler Utan ex-skydd Med ex-skydd  
Ex "ia" 

Med ex-skydd  
Ex "ic", "nA" 

● Harmoniska svängningar  
(sinus) enligt IEC 60068-2-6 

3,5 mm (0.14"), 2 ... 27 Hz, 3 cykler/axel 
98,1 m/s² (321.84 ft/s²), 27 ... 300 Hz, 3 cykler/axel 

● Stötar enligt IEC 60068-2-29 300 m/s2(984 ft/s2), 6 ms, 4000 stötar/axel 
Plast Metall Rostfritt stål Vridmoment huvmutter vid 

kabelförskruvning av 2,5 Nm (1.8 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 
Skyddstyp hölje IP68 enligt EN 60529; NEMA 4X / Encl. Type 4X 
För anslutning till strömkretsar med 
följande maxvärden 

- Ui = 5 V  
Ci = 180 nF  
Li = 922 μH  
Ii = 160 mA  
Pi = 120 mW 

Ui = 5 V  
Ci = 180 nF  
Li = 922 μH 

 

Certifikat och godkännanden  
CE-överensstämmelse Tillämpliga direktiv och använda normer med respektive version hittar du i EG-

försäkran om överensstämmelse på Internet. 
 

Ex-märkning  Explosionsskydd  
Tändskyddstyper ATEX/IECEx FM 
● Egensäkerhet "ia" Zon 1:  

 II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

IS, Class I, Divison 1, ABCD  
IS, Class I, Zone 1, AEx ib, IIC 

● Egensäkerhet "ic" Zon 2:  
 II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc 

- 

● Icke gnistbildande "nA" Zon 2:  
 II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc 

NI, Class I, Divison 2, ABCD  
NI, Class I, Zone 2, AEx nA, IIC 

Til. omgivningstemperatur T4: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F) 
T6: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) 

T4: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 
T6: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) 

7.5.7   Externt lägesregistreringssystem 

7.5.7.1   Användningsvillkor för alla apparatutföranden 
Omgivningstemperatur Vid områden med explosionsrisk beaktar du den maximalt 

tillåtna omgivningstemperaturen som motsvarar 
temperaturklassen. 

● Tillåten omgivningstemperatur vid drift -40 ... +90 °C (-40 ... +194°F) 
Skyddstyp 1) IP66 beroende på EN 60529 / NEMA 4X 
Klimatklass  Enligt DIN EN 60721-3-4 
● Lagring 1K5, men -40 ... +90 °C (1K5, men -40 ... +194 °F) 
● Transport 2K4, men -40 ... +90 °C (2K4, men -40 ... +194 °F) 
● Drift 4K3, men -40 ... +90 °C (4K3, men -40 ... +194 °F) 

1) Slagenergi max. 1 Joule. 
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7.5.7.2   Konstruktion för alla apparatutföranden 
Driftssätt  
● Slaglängd (tryckdrift) 3 ... 130 mm (0.12 ... 5.12") (Lägesregulatoraxelns 

rotationsvinkel 16 ... 90°) 
● Rotationsvinkelområde (svängdrift) 30 ... 100° 
Påbyggnadssätt  
● Vid tryckdrift Med monteringssats 6DR4004-8V och ev. extra spak 

6DR4004-8L vid driften enligt IEC 60534-6-1 (NAMUR) 
med ribba, stolpe eller jämn yta. 

● Vid svängdrift Med monteringssats 6DR4004-8D vid driften med fästyta 
enligt VDI/VDE 3845 och IEC 60534-6-2: Den nödvändiga 
påbyggnadskonsolen skall tillhandahållas vid driften. 

Material  
● Hölje Makrolon® glasfiberförstärkt polycarbonat (PC) 
Vikt, huvudenhet Ca. 0,9 kg (1.98 lb) 
Vridmoment huvmutter vid kabelförskruvning av plast 2,5 Nm 

7.5.7.3   Certifikat, godkännanden och explosionsskydd för alla apparatutföranden 
Elektriska data  
För anslutning till strömkretsar med 
följande maxvärden 

Ui = 5 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 160 mW  
Ci = försumbart liten  
Li = försumbart liten 

 

Certifikat och godkännanden  
CE-överensstämmelse Du hittar tillämpliga direktiv och använda normer med respektive version i EG-

försäkran om överensstämmelse på Internet. 
 

Explosionsskydd Ex-märkning   
Explosionsskydd enligt ATEX 
Egensäkerhet "ia" Zon 1:  

 II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

Zon 21:  
 II 2 D   Ex ia IIIC 110°C Db 

Egensäkerhet "ic" Zon 2:  
 II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc 

Icke gnistbildande ""nA"" Zon 2:  
 II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc 

Til. omgivningstemperatur  T4: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)  
T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 
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A. Bilaga 
A.1 Certifikat 
Du återfinner certifikaten på den bifogade CD-skivan och på Internet: 

Certifikat (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)    

A.2 Teknisk support 

Teknisk support    

Du kan kontakta vår tekniska support för alla IA och DT produkter: 

● Via Internet genom Supportformuläret:  
 Supportförfrågan (http://www.siemens.com/automation/support-request)  

● E-post (mailto:support.automation@siemens.com) 

● Telefon: +49 (0) 911 895 7 222 

● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 

Du hittar mer information om vår tekniska support på Internet  
 Teknisk support (http://www.siemens.com/automation/csi/service)  

Service & support på Internet     

Förutom vår dokumentation erbjuder vi vår omfattande kunskapsbas på Internet:  

Tjänster & support (http://www.siemens.com/automation/service&support)  

Där kan du hitta: 

● Den senaste produktinformationen, svar på vanliga frågor, nedladdningar samt nyttiga tips. 

● Vårt nyhetsbrev med den senaste informationen om våra produkter. 

● En kunskapsorganisatör som hittar rätt dokument åt dig. 

● Vår anslagstavla, där användare och specialister från hela världen delar med sig av sin kunskap. 

● Din lokala partner för industriautomation och drivteknik i vår partnerdatabas. 

● Information om fältservice,reparationer, reservdelar och mycket mer under "Tjänster". 

Ytterligare support   

Var god kontakta din lokala Siemens representant och våra kontor om du har frågor om de produkter som beskrivs i denna 
manual och du ännu inte har hittat rätt svar. 

Hitta din lokala partner på: 

Partner (http://www.automation.siemens.com/partner)  

Dokumentation för olika produkter och system finns tillgänglig på: 

Instruktioner och handböcker (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)  

Se även 

Produktinformation SIPART PS2 på Internet (http://www.siemens.com/sipartps2) 

http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
mailto:support.automation@siemens.com�
http://www.siemens.com/automation/csi/service�
http://www.siemens.com/automation/service&support�
http://www.automation.siemens.com/partner�
http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation�
http://www.siemens.com/sipartps2�
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Märken 
Alla med skyddsmärket ® markerade beteckningar är av Siemens AG registrerade varumärken. De övriga beteckningarna i detta dokument 
kan vara märken, vars användning av tredje man för eget ändamål kan skada innehavarens rättigheter. 

Ansvarsbefrielse 
Vi har kontrollerat innehållet i den tryckta skriften med avseende på överensstämmelse med den beskrivna hård- och mjukvaran. Trots detta 
kan avvikelser inte uteslutas så att vi inte kan garantera en fullständig överensstämmelse. Uppgifterna i denna skrift kontrolleras 
regelbundet, nödvändiga ändringar ingår i de följande upplagorna. 

Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
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