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SIPART 
Elektropneumatische positieregelaars 
SIPART PS2 (6DR5...) 
Beknopte bedrijfshandleiding 
  

Wettelijke informatie 
Waarschuwingsconcept 
Dit handboek omvat aanwijzingen die u voor uw persoonlijke veiligheid alsmede ter voorkoming van materiële schade in acht dient te 
nemen. De aanwijzingen voor uw persoonlijke veiligheid zijn aangegeven door middel van een waarschuwingsdriehoek. Bij aanwijzingen 
voor materiële schade staat geen waarschuwingsdriehoek. De waarschuwingsteksten worden naar gelang hun gevarenniveau in 
afnemende volgorde weergegeven. 

 GEVAAR 
betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen dodelijk of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. 
 

 WAARSCHUWING 
betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen dodelijk of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 
 

 VOORZICHTIG 
betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen licht lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 
 

LET OP 
betekent dat het negeren van de betreffende veiligheidsmaatregelen materiële schade tot gevolg kan hebben. 

Wanneer er meerdere gevarenniveaus aanwezig zijn, wordt telkens de waarschuwing voor het hoogste gevarenniveau aangegeven. 
Wanneer bij een waarschuwingstekst met waarschuwingsdriehoek geattendeerd wordt op lichamelijk letsel, dan is het mogelijk dat aan 
dezelfde waarschuwingstekst ook een waarschuwing voor materiële schade is toegevoegd. 

Gekwalificeerd personeel 
Het product/systeem dat bij deze documentatie behoort, mag uitsluitend worden gebruikt door voor de betreffende taak gekwalificeerd 
personeel, met inachtneming van de documentatie voor deze specifieke taak en met name van de daarin gegeven veiligheidsinstructies en 
waarschuwingen. Gekwalificeerd personeel is op basis van zijn opleiding en ervaring in staat om bij de omgang met deze 
producten/systemen de risico’s te herkennen en mogelijke gevaren te voorkomen. 

Reglementair gebruik van Siemens-producten 
Het volgende dient in acht te worden genomen: 

 WAARSCHUWING 
Siemens-producten mogen enkel worden gebruikt voor de gebruiksdoeleinden die in de catalogus en in de bijhorende technische 
documentatie worden beschreven. Als producten en componenten van derden worden gebruikt, moeten deze door Siemens aanbevolen 
of goedgekeurd zijn. Een onberispelijke en veilige werking van de producten veronderstelt een vakkundig transport, alsook een 
vakkundige opslag, opstelling, montage, installatie, inbedrijfstelling, bediening en een vakkundig onderhoud. De toegelaten 
omgevingsvoorwaarden moeten worden nageleefd. De aanwijzingen in de bijhorende documentatie moeten in acht worden genomen. 

1   Inleiding 
1.1   Doel van deze documentatie 
Deze handleiding is een korte samenvatting van de wezenlijke kenmerken, functies en veiligheidsinstructies en bevat alle 
informatie die nodig is voor veilig gebruik van het apparaat. Het is uw verantwoordelijkheid om vóór montage en 
inbedrijfname de handleiding zorgvuldig door te lezen. Om voor een juiste werking te zorgen, moet u bekend zijn met het 
functioneren van dit apparaat. 

De handleiding richt zich op personen, die het apparaat mechanisch monteren, elektrisch aansluiten en in werking stellen. 

Om voor een optimale werking van het apparaat te zorgen, moet u de gedetailleerde versie van de handleiding lezen. 
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Zie ook 

Catalogus Procesinstrumentatie (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) 

Productinformatie SIPART PS2 (http://www.siemens.com/sipartps2) 

1.2   Historie 
In de volgende tabel staan de belangrijkste wijzigingen van de documentatie in vergelijking met de vorige uitgave. 

Uitgave Opmerking 
03/2011 Eerste uitgave 
01/2013 Bewerkingen van de waarschuwingen en de hoofdstukken "Technische gegevens (Pagina 282)" , 

"Aansluiten (Pagina 260)" en "In gebruik nemen (Pagina 271)". 
02/2014 Hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)" 

1.3   Gebruiksdoel 
De elektropneumatische positieregelaar wordt gebruikt voor de continue regeling van proceskleppen met pneumatische 
aandrijvingen in de volgende branches. 

● Chemie 

● Olie en gas 

● Energieopwekking 

● Voedings- en genotmiddelen 

● Cellulose en papier 

● Water / rioolwater 

● Farmacie 

● Offshore-installaties 

Gebruik het apparaat overeenkomstig de informatie in hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)". 

Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding van het apparaat. 

1.4   Controle van de levering 
1. Controleer de verpakking en het apparaat op zichtbare beschadigingen door verkeerde handling tijdens het transport. 

2. Meld alle schadeclaims direct bij de vervoerder. 

3. Bewaar beschadigde onderdelen, totdat een en ander is opgelost. 

4. Controleer de leveringsomvang door de bestelling met het verzenddocument op juistheid en volledigheid te vergelijken.  

http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs
http://www.siemens.com/sipartps2
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WAARSCHUWING 
Gebruik van een beschadigd of onvolledig apparaat 
Explosiegevaar in explosieve zones. 
● Maak geen gebruik van beschadigde of incomplete apparaten. 

 

Opbouw typeplaatje 

 
① Fabrikant ⑧ Softwarestand 
② Bedieningshandleiding in acht nemen ⑨ Fabricageplaats 
③ Beschermklasse ⑩ Hulpvoeding 
④ Conformiteit met landspecifieke richtlijnen ⑪ Besteltoevoeging (korte vermelding) 
⑤ Ingebouwde optiemodule ⑫ Bestelnummer 
⑥ Fabricagenummer ⑬ Productnaam 
⑦ Hulpvoeding (toevoerlucht PZ)   
Beeld 1-1 Opbouw typeplaatje, voorbeeld 

Opbouw Ex-typeplaatje 

 
① Goedkeuringen ③ Aanduiding FM/CSA voor het explosiegevaarlijke 

gebied 
② Aanduiding ATEX/IECEX voor plaatsen waar 

ontploffingsgevaar heerst 
④ Toegestane omgevingstemperatuur voor plaatsen 

waar ontploffingsgevaar heerst van de 
desbetreffende temperatuurklasse 

Beeld 1-2 Opbouw Ex-typeplaatje, voorbeeld 

1.5   Transport en opslag 
Om voldoende bescherming te bieden bij transport en opslag, moet u op het volgende letten: 

● Bewaar de originele verpakking voor een volgend transport. 

● Apparaten / vervangende onderdelen moet worden teruggestuurd in hun originele verpakking. 

● Wanneer u de originele verpakking niet meer hebt, garandeer dan dat alle zendingen goed zijn verpakt zodat ze tijdens 
transport voldoende zijn beschermd. Siemens kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige kosten tengevolge van 
transportschade. 
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VOORZICHTIG 
Onvoldoende bescherming tijdens opslag 
De verpakking biedt slechts beperkte bescherming tegen vocht en infiltratie. 
● Indien nodig, moet u voor aanvullende verpakking zorgen. 

 

Speciale condities voor transport en opslag van het apparaat vindt u onder "Technische gegevens" (Pagina 282).  

1.6   Aanwijzingen voor garantie 
De inhoud van deze handleiding vormt geen onderdeel van een vroegere of bestaande overeenkomst, toezegging of een 
vroegere of bestaande rechtsverhouding en is ook niet bedoeld om deze te wijzigen. Alle verplichtingen van Siemens AG 
blijken uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en uitsluitend geldige garantieregeling bevat. Deze 
overeengekomen garantiebepalingen worden in de handleiding niet uitgebreid of ingeperkt. 

De inhoud weerspiegelt de technische stand op het moment van publicatie. Technische wijzigingen zijn in geval van verdere 
ontwikkelingen voorbehouden. 

2   Veiligheidsinstructies 
2.1   Voorwaarden voor het veilige gebruik 
Dit apparaat is uit de fabriek gekomen zonder veiligheidstechnische defecten. Om het in deze toestand te houden en om 
een veilig gebruik van het apparaat te garanderen, moet u zich aan deze handleiding en alle veiligheidsinformatie houden. 

Leef alle aanwijzingen en symbolen op het apparaat na. Verwijder geen aanwijzingen en symbolen van het apparaat. Houd 
de aanwijzingen en symbolen steeds in volledig leesbare toestand. 

2.1.1   Waarschuwingssymbolen op het apparaat 
Symbool Betekenis 

 

Bedieningshandleiding in acht nemen 

 

Heet oppervlak 

 

Schakel het apparaat via een verbreekvoorziening spanningsvrij 

 

Bescherm het apparaat tegen stoten (anders is de aangegeven 
beschermklasse niet gegarandeerd) 

 

Veiligheidsisolatie; apparaat van veiligheidsklasse II 

  

2.1.2   Wetten en richtlijnen 
Neem bij aansluiting, montage en bediening goed nota van de regels m.b.t. testcertificering, richtlijnen en wetten die in uw 
land gelden. Deze omvatten bijvoorbeeld:    

● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) 
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● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) 

Andere richtlijnen voor gebruik in gevaarlijke zones zijn bijvoorbeeld:   

● IEC 60079-14 (internationaal) 

● EN 60079-14 (EG) 

2.1.3   Conformiteit met de Europese richtlijnen 
De CE-aanduiding op het apparaat geeft de conformiteit met de volgende Europese richtlijnen aan: 

Elektromagnetische compatibiliteit 
EMC  
2004/108/EG 

De richtlijnen van het Europese parlement en de raad voor wijzigingen van normen 
voor lidstaten, betreffende elektromagnetische compatibiliteit en voor opheffing van 
de richtlijn 89/336/EWG. 

Atmosphère explosible ATEX  
94/9/EG 

Richtlijnen van het Europese Parlement en van de raad voor wijziging van de normen 
voor lidstaten, betreffende apparatuur en beveiligingssystemen, voor gebruik in 
explosiegevaarlijke gebieden.  

De toegepaste normen vindt u in de EG-verklaring van overeenstemming van het apparaat. 

2.2   Ondeskundige wijzigingen bij het apparaat 
 

WAARSCHUWING 
Wijzigingen bij het apparaat  
Door wijzigingen en reparaties aan het apparaat, met name in explosiegevaarlijke gebieden, kunnen gevaren ontstaan 
voor personeel, installatie en milieu. 
● Wijzig of repareer het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding bij het apparaat. Bij veronachtzaming 

vervallen de fabrieksgarantie en de productvergunningen. 
 

2.3   Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden 
Vakmensen voor toepassingen in Ex-bereiken 

Personen die het apparaat in een explosieve zone installeren, aansluiten, in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden, 
moeten over de volgende specifieke kwalificaties beschikken:  

● Ze zijn bevoegd, opgeleid of getraind om apparaten en systemen volgens de veiligheidsbepalingen voor stroomcircuits, 
hoge drukken, agressieve en explosieve media te bedienen en te handhaven. 

● Ze zijn bevoegd en opgeleid respectievelijk getraind om werkzaamheden aan elektrische circuits voor installaties waarbij 
explosiegevaar bestaat, uit te voeren. 

● Ze zijn opgeleid respectievelijk getraind in het onderhouden en gebruiken van de juiste veiligheidsuitrusting volgens de 
geldende veiligheidsvoorschriften. 

 

WAARSCHUWING 
Ongeschikt apparaat voor explosieve zones 
Explosiegevaar. 
● Gebruik uitsluitend uitrusting die is goedgekeurd voor gebruik in de beoogde explosieve zone en die van een 

overeenkomstige aanduiding is voorzien. 
 

Zie ook 

Technische gegevens (Pagina 282) 
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WAARSCHUWING 
Verlies van veiligheid van apparaat met beveiligingstype "Intrinsieke veiligheid Ex i" 
Als het apparaat al is gebruikt in niet intrinsiek veilige circuits of als de elektriciteitsspecificaties niet in acht zijn genomen, is 
de veiligheid van het apparaat niet langer gegarandeerd voor gebruik in explosieve zones. Er bestaat dan explosiegevaar. 
● Sluit een apparaat van het beveiligingstype "Intrinsieke veiligheid" uitsluitend aan op een intrinsiek veilig circuit. 
● Neem de specificaties voor de elektrische gegevens op het certificaat en in Hoofdstuk "Technische gegevens 

(Pagina 282)" in acht. 
 

3   Inbouwen/aanbouwen 
3.1   Fundamentele veiligheidsinstructies 
 

WAARSCHUWING 
Hoog regelvermogen bij pneumatische aandrijvingen 
Gevaar voor letsel bij werkzaamheden aan regelkleppen door het hoge regelvermogen van de pneumatische aandrijving. 
● Neem goed nota van de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de gebruikte pneumatische aandrijving. 
 
 

WAARSCHUWING 
Hendel voor positiedetectie 
Gevaar voor beknelling en schaarwerking bij aanbouwsets die een hendel voor positiedetectie gebruiken. Bij inbedrijfname 
en tijdens werking kunnen door de hendel eventueel ledematen worden afgesneden of bekneld raken. Gevaar voor letsel 
bij werkzaamheden aan regelkleppen door het hoge regelvermogen van de pneumatische aandrijving. 
● Grijp na voltooide montage van positieregelaar en aanbouwset niet meer in het bewegingsbereik van de hendel. 
 
 

WAARSCHUWING 
Ontoelaatbare accessoires en reserveonderdelen 
Explosiegevaar in bepaalde gebieden. 
● Gebruik uitsluitend originele accessoires of originele reserveonderdelen. 
● Leef alle relevant installatie- en veiligheidsvoorschriften na die zijn beschreven in de handleiding voor het apparaat of 

die zijn bijgevoegd bij het accessoire of het onderdeel. 
 
 

WAARSCHUWING 
Dekselpakking kan beschadigd worden 
Als de dekselpakking niet correct in de dichtinggleuf van de bodemplaat gelegd is, kan deze bij het opzetten en 
vastschroeven van het deksel worden beschadigd. 
● Let daarom op correcte zitting van de dekselpakking. 
 
 

WAARSCHUWING 
Open kabelinvoeropening of onjuiste pakkingbus 
Explosiegevaar in explosieve zones. 
● Sluit de kabelinvoeropeningen voor elektrische verbindingen af. Gebruik uitsluitend pakkingbussen of kabelpluggen die 

zijn goedgekeurd voor het relevante type bescherming. 
 

Zie ook 

Technische gegevens (Pagina 282) 
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WAARSCHUWING 
Overschreden maximale omgevings- of procesmediatemperatuur 
Explosiegevaar in explosieve zones. 
Schade aan het apparaat. 
● Garandeer dat de maximaal toegestane omgevings- en procesmediatemperatuur van het apparaat niet worden 

overschreden. Raadpleeg de informatie in Hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)". 
 
 

VOORZICHTIG 
Ongeschikte perslucht  
Beschadiging van het apparaat. In het algemeen geldt, dat de positieregelaar alleen met droge en schone perslucht mag 
worden gebruikt.  
● Gebruik de gebruikelijke waterafscheiders en filters. In extreme gevallen is een extra drogingstoestel noodzakelijk. 
● Gebruik drogingstoestellen vooral, wanneer u de positieregelaar gebruikt bij lage omgevingstemperaturen. 
 

 
 

VOORZICHTIG 
Voor werk aan de regelklep en bij het aanbouwen van de positieregelaar in acht nemen 
Gevaar voor letsel. 
● Voordat u werk aan de regelklep verricht, dient u de regelklep in een volledig drukloze toestand te brengen. Ga als 

volgt te werk: 
– Ontlucht de aandrijfkamers. 
– Schakel de toevoerlucht PZ uit. 
– Fixeer de kleppositie. 

● Verzeker u ervan dat de regelklep de drukloze toestand heeft bereikt. 
● Wanneer u de pneumatische hulpvoeding naar de positieregelaar onderbreekt, wordt de drukloze toestand pas na een 

bepaalde wachttijd bereikt. 
● Ter voorkoming van verwondingen of mechanische beschadigingen aan de positieregelaar/aanbouwset dient u bij het 

aanbouwen in ieder geval de aangegeven volgorde aan te houden: 
– Positieregelaar mechanisch aanbouwen. 
– Elektrische hulpvoeding aansluiten. 
– Pneumatische hulpvoeding aansluiten. 
– Neem de positieregelaar in gebruik. 

 
 

WAARSCHUWING 
Mechanische doorslagenergie 
Bescherm de positieregelaar in de uitvoering 6DR5...0-.G...-.... tegen mechanische doorslagenergie die groter is dan 1 
Joule, zodat de beschermklasse IP66 blijft gewaarborgd. 
 
 

LET OP 
Doorslagenergie en draaimoment 
Voor de varianten 6DR5a.b-.Gc..-...., met a = 0, 2, 5, 6; met b = 0, 1; met c = G, N, M, P, Q geldt: 
Het apparaat dient tegen doorslagenergie boven één joule te beveiligen. 
Voor de varianten 6DR5a.b-.Gc..-...., met a = 0, 2, 5, 6; met b = 0; met c = G, N, M, P, Q geldt: 
Het maximale koppel aan de schroefdraad voor de kabelwartel mag niet hoger zijn dan 67 Nm. 
 

 



 

 SIPART PS2 (6DR5...) 
256 A5E03436620-04, 02/2014 

3.1.1   Vakkundige montage 
 

LET OP 
Onjuiste montage 
Het apparaat kan worden beschadigd, vernield of het functioneren ervan kan worden beperkt door onjuiste montage. 
● Garandeer voor het plaatsen dat het apparaat niet zichtbaar beschadigd is. 
● Garandeer dat de procesverbindingen schoon zijn en dat er geschikte afdichtingen en schroefaansluitingen zijn 

gebruikt. 
● Monteer het apparaat met behulp van het juiste gereedschap. Raadpleeg de informatie in Hoofdstuk "Constructieve 

opbouw (Pagina 283)", bijvoorbeeld de vereiste vastdraaimomenten voor het installeren. 
 

 
 

VOORZICHTIG 
Een lagere beschermingsklasse 
Schade aan het apparaat wanneer de behuizing open is of niet juist is gesloten. De beschermingsklasse die wordt vermeld 
op het apparatuurplaatje of in Hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)", is niet langer gegarandeerd. 
● Garandeer dat het apparaat stevig is afgesloten. 
 

3.2   Schuifaandrijving monteren 
Bij schuifaandrijvingen gebruikt u de aanbouwset "Schuifaandrijving" 6DR4004-8V of de geïntegreerde 
aanbouwcomponenten. 

Afhankelijk van het gekozen aandrijftype hebt u verschillende montagecomponenten nodig. De aanbouwset geldt voor een 
slaglengte van 3 tot 35 mm. Voor een groter slagbereik hebt u een apart te bestellen hendel 6DR4004-8L nodig. Meer 
informatie over aanbouw, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

3.3   Zwenkaandrijving monteren 
Voor het monteren van de positieregelaar op een zwenkaandrijving hebt u een aandrijvingsspecifieke VDI/VDE 3845-
aanbouwconsole nodig. Aanbouwconsole en schroeven zijn verkrijgbaar bij de fabrikant van de aandrijving. Let erop dat de 
aanbouwconsole een plaatdikte van > 4 mm en stabilisatoren heeft. Bovendien hebt u de aanbouwset 6DR4004-8D resp. de 
rvs-koppeling TGX nodig: 16300-1556. Meer informatie over aanbouw, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

3.4   Positieregelaar in vochtige omgeving plaatsen 

Inleiding 

Deze informatie geeft u belangrijke aanwijzingen voor de montage en het gebruik van de positieregelaar in een natte 
omgeving met veelvuldige en hevige regen en/of langdurige tropische dauwvorming. In deze omgeving is de 
afdichtingsnorm IP66 niet meer voldoende, met name, wanneer er gevaar bestaat, dat het water bevriest. 

Gunstige en ongunstige inbouwposities 

Vermijd ongunstige inbouwposities: 

● Om het binnendringen van vloeistoffen in het normale bedrijfsgebruik in het apparaat bijv. door de ontluchtingsopeningen 
te voorkomen. 

● Omdat anders het display slecht leesbaar is. 
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Beeld 3-1 Gunstige en ongunstige inbouwposities 

Extra maatregelen tegen het binnendringen van vloeistoffen 

Voorkom met extra maatregelen het binnendringen van vloeistoffen, indien u door de omstandigheden gedwongen bent om 
de positieregelaar in een ongunstige inbouwpositie te gebruiken. 

De noodzakelijke aanvullende maatregelen tegen het binnendringen van vloeistoffen zijn afhankelijk van de gekozen 
inbouwpositie. U hebt in voorkomende gevallen bovendien nodig: 

● Schroefverbinding met pakkingring, bijv. FESTO: CK - 1 / 4-PK-6 

● Kunststofslang ca. 20 tot 30 cm, bijv. FESTO: PUN - 8 x 1,25 SW 

● Kabelbinder, het aantal en de lengte is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

De werkprocedure 

1. Monteer de buisaansluiting zo, dat regenwater of condenswater, dat langs de buizen loopt, voor de aansluitstrip van de 
positieregelaar kan afdruipen. 

2. Dichtingen van de elektrische aansluitingen ten aanzien van hun correcte zitting controleren. 

3. Dichting in het deksel van het huis ten aanzien van beschadigingen en verontreinigingen controleren. Indien nodig 
schoonmaken resp. vervangen. 

4. De positieregelaar zo monteren, dat de geluiddemper van gesinterd brons aan de onderkant van het huis in de verticale 
inbouwpositie omlaag gericht is. Wanneer dit niet mogelijk is, vervangt u de geluiddemper door een passende wartel met 
een kunststofslang. 

Werkprocedure kunststofslang aan de wartel monteren 

1. Schroef de geluiddemper van gesinterd brons uit de ontluchtingsopening aan de onderkant van het huis los. 

2. Schroef in de ontluchtingsopening de b.g. wartel vast. 

3. Monteer de b.g. kunststofslang aan de wartel en controleer de correcte bevestiging. 

4. Bevestig de kunststofslang met een kabelverbinder zo aan de armatuur, dat de opening naar onderen gericht is. 

5. Zorg ervoor, dat de kunststofslang geen knik vertoont en de afvoerlucht er ongehinderd kan uitstromen. 

3.5   Positieregelaars, die aan sterke acceleraties of trillingen blootgesteld 
zijn 

3.5.1   Inleiding fixeren van de instelling 
De elektropneumatische positieregelaar bezit een fixering voor de slipkoppeling en voor de transmissieoverbrenging. 

Aan mechanisch sterk belaste armaturen (bijvoorbeeld losbrekende kleppen, sterk schokkende of trillende kleppen en bij 
"stoomhamer" treden sterke acceleratiekrachten op, die ver boven de gespecificeerde waarden kunnen liggen. Daardoor 
kan het in extreme gevallen tot het verstellen van de slipkoppeling komen. 

Voor deze extreme gevallen is de positieregelaar van een fixering voor de slipkoppeling voorzien. Bovendien kan de 
instelling van de transmissieoverbrenging worden gefixeerd.  

Hieronder wordt de methode voor het fixeren in een overzichtsgrafiek en een beschrijving getoond. 
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3.5.2   Methode fixeren van de instelling 

Overzichtsgrafiek 
 

LET OP 
Foutieve registratie van de hef- resp. zwenkbeweging 
Verschillende instellingen van de overbrengingsomschakelaar en de fixering van de overbrenging leiden tot een hysteresis 
van de positieregistratie. De hysteresis van de positieregistratie kan tot een instabiel regelgedrag van het hogere 
regelsysteem leiden. 
● Zorg ervoor dat overbrengingsomschakelaar ⑤ en de fixering van de overbrenging ① op dezelfde waarde zijn 

ingesteld, op 33° of op 90°. 
 

 
① Fixering van de overbrenging ⑥ Slipkoppeling 
② Transmissieoverbrenging op 33° te fixeren ⑦ Fixering van de slipkoppeling 
③ Neutrale positie ⑧ Slipkoppeling fixeren 
④ Transmissieoverbrenging op 90° te fixeren ⑨ Slipkoppeling losmaken 
⑤ Overbrengingomschakelaar   
Beeld 3-2 Fixeren van slipkoppeling en transmissieoverbrenging 

Voorwaarde 

● De positieregelaar is aangebouwd. 

● U weet of de transmissieoverbrenging op 33° of op 90° moet staan. 

● De positieregelaar is succesvol in gebruik genomen, d.w.z. de initialisatie is met "FINISH" afgesloten. 
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De werkprocedure 
 

LET OP 
Voor de apparatuuruitvoering "drukvaste behuizing" geldt: 
● De positieregelaaras is buiten van een slipkoppeling voorzien. Verstel het werkbereik via deze slipkoppeling. 
● Open de behuizing van de positieregelaar in de drukvaste behuizing niet in een ontvlambare atmosfeer. 
 

Fixeer de door de initialisatie gewonnen instelling als volgt:  

1. Zorg ervoor dat de fixering van het apparaat ① in neutrale positie ③ staat. De neutrale positie ligt tussen 33° en 90°. 

2. Controleer of de overbrengingsomschakelaar ⑤ zich in de correcte positie bevindt. 

3. Fixeer de transmissieoverbrenging met de fixering van het apparaat ①. Verstel de fixering van het apparaat ① met een 
normaal in de handel verkrijgbare, ca. 4 mm brede schroevendraaier zolang tot de fixering van het apparaat ① voelbaar 
vastklikt. Verstellen naar rechts fixeert de transmissieoverbrenging op 33° ②. Verstellen naar links fixeert de 
transmissieoverbrenging op 90° ④. De transmissieoverbrenging is gefixeerd. 

 
 Opmerking 

Verstellen van de overbrengingsomschakelaar 
Een werkzame verstelling van de overbrengingsomschakelaar ⑤ is pas mogelijk, wanneer de fixering van het apparaat 
① op een neutrale positie ③ staat. 

 

4. Om de slipkoppeling ⑥ te fixeren, steekt u een normaal in de handel verkrijgbare, ca. 4 mm brede schroevendraaier in 
de fixering van de slipkoppeling ⑦. 

5. Draai de fixering van de slipkoppeling ⑦ met een schroevendraaier naar links dicht. De slipkoppeling ⑥ is gefixeerd. 

3.6   Externe positiedetectie 
 

WAARSCHUWING 
Extern positiedetectiesysteem 
Apparatuuruitvoeringen in drukvaste inkapseling mogen niet met een extern positiedetectiesysteem worden gebruikt. 
 

Er zijn toepassingen denkbaar, waarbij de hierboven beschreven maatregelen niet voldoende zijn. Dit is bijv. het geval bij 
continue en sterke trillingen, verhoogde of te lage omgevingstemperaturen evenals bij kernstraling. 

Voor deze toepassingen wordt de aparte montage van positiedetectie en regelaareenheid toegepast. Hiervoor is een 
universele component beschikbaar, die zowel voor schuif- als voor zwenkaandrijvingen geschikt is. U hebt het volgende 
nodig: 

● Het externe positiedetectiesysteem met het bestelnummer C73451-A430-D78 bestaat uit een positieregelaarbehuizing 
met geïntegreerde slipkoppeling, ingebouwde potentiometer evenals verschillende blinde doppen en afdichtingen. 

● Of een contactloos explosieveilig NCS (bijv. 6DR4004-6N). 

● Een positieregelaar 

● Een 3-polige kabel voor het verbinden van de componenten. 

● De EMC-filtermodule met het bestelnummer C73451-A430–D23 bevindt zich in een set samen met kabelklemmen en 
kabelwartel M20. 

De EMC-filtermodule wordt voor de regelaareenheid altijd gebruikt, wanneer er in plaats van de interne positiesensor een 
extern positiedetectiesysteem wordt gebruikt. Een extern positiedetectiesysteem is bijv. een potentiometer met een 
weerstandswaarde 10 kΩ of een NCS.  

3.7   Inbouwen optiemodules 
Voor de positieregelaar is een reeks optiemodules voorzien. Afhankelijk van de uitvoering van het apparaat zijn er 
verschillende optiemodules beschikbaar. Hieronder worden alleen de ter beschikking staande optiemodules vermeld.  
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Nadere informatie evenals de betreffende veiligheidsinstructies, die bij de montage van de optiemodules in acht dienen te 
worden genomen, vindt u in de uitvoerige gebruiksaanwijzing van uw betreffende apparatuuruitvoering. 

Optiemodules in standaard- en intrinsiek veilige apparatuuruitvoering 

De volgende optiemodules zijn beschikbaar: 

● Iy-module 

● Alarmmodule 

● SIA-module 

● Grenswaarde-contactmodule 

● EMC-filtermodule 

Optiemodules in apparatuuruitvoering "drukvaste verpakking" 

De volgende optiemodules zijn beschikbaar: 

● Iy-module 

● Alarmmodule 

4   Aansluiten 
4.1   Fundamentele veiligheidsinstructies 
 

WAARSCHUWING 
Onjuiste voeding 
Explosiegevaar in explosieve zones vanwege onjuiste voeding, bijvoorbeeld gelijkstroom in plaats van wisselstroom. 
● Sluit het apparaat aan volgens de gespecificeerde voeding en signaalcircuits. De relevante specificaties kunt u vinden 

in de certificaten, in hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)" of op het apparatuurplaatje. 
 
 

WAARSCHUWING 
Onveilige extra-lage spanning 
Explosiegevaar in explosieve omgeving vanwege vonken. 
● Sluit het apparaat aan op een extra-lage spanning met veilige isolatie (SELV). 
 
 

WAARSCHUWING 
Het apparaat in aansluiten terwijl het is verbonden met de voeding 
Explosiegevaar in explosieve zones. 
● Sluit apparaten in explosieve zones uitsluitend aan terwijl ze niet zijn verbonden met de voeding. 
Uitzonderingen: 
● Circuits van beperkte energie kunnen ook in de onder spanning staande status in explosieve zones worden 

aangesloten. 
● Uitzonderingen voor de beveiligingsklasse "Niet-vonkend nA" (Zone 2) worden geregeld in het relevante certificaat 
 
 

WAARSCHUWING 
Geen equipotentiaalverbinding 
Explosiegevaar vanwege compensatie- of ontstekingsstromen door gebrek aan equipotentiaalverbinding. 
● Garandeer dat de spanning van het apparaat is vereffend. 
Uitzondering: eventueel kunt u de equipotentiaalverbinding achterwege laten voor apparaten met de beveiligingsklasse 
"Intrinsieke veiligheid Ex i". 
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WAARSCHUWING 
Onbeschermde kabeleinden 
Explosiegevaar vanwege onbeschermde kabeleinden in explosieve zones. 
● Bescherm ongebruikte kabeleinden conform IEC/EN 60079-14. 
 
 

WAARSCHUWING 
Onjuiste plaatsing van afgeschermde kabels 
Explosiegevaar vanwege compensatiestromen tussen explosieve zones en het veilige gedeelte. 
● Aard uitsluitend afgeschermde kabels die aan één einde in de explosieve zone lopen. 
● Als een aarding aan beide einden vereist is, moet u gebruik maken van een equipotentiaalkabel. 
 
 

WAARSCHUWING 
Ongeschikte kabels en / of pakkingbussen 
Explosiegevaar in explosieve zones. 
● Maak alleen gebruik van geschikte kabels en pakkingsbussen die overeenkomen met de eisen die worden vermeld in 

Hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)". 
● Bevestig de pakkingsbussen met de vastdraaimomenten zoals vermeld in Hoofdstuk "Technische gegevens 

(Pagina 283)". 
● Wanneer u kabelschroefverbindingen vervangt, gebruik dan uitsluitend hetzelfde type kabelschroefverbinding. 
● Controleer na het installeren dat de kabels stevig zijn bevestigd. 
 
 

WAARSCHUWING 
Onjuiste selectie van beveiligingsklasse 
Explosiegevaar in bepaalde gebieden. 
Dit apparaat is goedgekeurd voor verschillende beveiligingsklassen.  
1. Beslis ten gunste van een beveiligingsklasse. 
2. Sluit het apparaat aan volgens de geselecteerde beveiligingsklasse. 
3. Om onjuist gebruik op een later tijdstip te verhinderen, moet u de beveiligingsklassen die niet worden gebruikt, 

permanent onherkenbaar maken op het apparatuurplaatje. 
 
 

LET OP 
Condensatie in het apparaat 
Schade aan het apparaat vanwege condensvorming wanneer het temperatuurverschil tussen transport en opslag en de 
montagelocatie groter wordt dan 20 °C. 
● Voordat u het apparaat in gebruik neemt, laat u het enkele uren acclimatiseren in de nieuwe omgeving. 
 
 

LET OP 
Omgevingstemperatuur te hoog 
Schade aan kabelmantel. 
● Gebruik bij een omgevingstemperatuur van ≥ 60 °C alleen hittebestendige kabels die geschikt zijn voor een minstens 

20 °C hogere omgevingstemperatuur. 
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Tweegeleider-toepassing 
 

LET OP 
Aansluiting spanningsbron aan stroomingang 
Apparaatschade, wanneer een spanningsbron aan de stroomingang Iw (klem 6 en 7) wordt aangesloten. 
● Sluit de stroomingang Iw nooit op een spanningsbron aan, anders kan de positieregelaar vernield worden. 
● Gebruik altijd een stroombron met een maximale uitgangsstroom van I = 20 mA. 
 

 

Opmerking 
Verbetering van de storingsongevoeligheid 
● Leg de signaalkabels gescheiden van kabels met een spanning van > 60 V. 
● Gebruik kabels met ineengedraaide aderen. 
● Vermijd de nabijheid van grote elektrische installaties. 
● Gebruik afgeschermde kabels, om alle specificaties conform HART te waarborgen. 
● Leef de in de technische gegevens vermelde voorwaarden voor de HART-communicatie na. 
 

4.1.1   Extra veiligheidsinstructies voor PA en FF 
Wanneer de busafscherming volledig werkt, komen storingstabiliteit en storende werking overeen met de specificatie. U kunt 
een volledig werkende busafscherming veilig stellen door de volgende maatregelen: 

● De schermen zijn met de metalen aansluitingen van de positieregelaar verbonden. 

● De schermen zijn naar de klemmenkasten, de verdeler en naar de buskoppelaar geleid. 
 
 Opmerking 

Afvoer van storingsimpulsen/equipotentiaalverbinding 
Voor het afleiden van storingsimpulsen moet de positieregelaar met een lage weerstand op een equipotentiaalverbinding 
(aardpotentiaal) worden aangesloten. Hiervoor is de positieregelaar in de Makrolon-behuizing uitgerust met een extra 
kabel. Verbind deze kabel via de kabelklem met het scherm van de buslijn en de equipotentiaalverbinding. 
Apparaten in een behuizing van edelstaal of aluminium hebben buiten op de behuizing een bijbehorende klem die 
eveneens met de equipotentiaalleiding moet worden verbonden. 
Zorg bij toepassingen in explosiegevaarlijke zones voor een voldoende geschikte equipotentiaalverbinding tussen de 
explosiegevaarlijke en de niet-explosiegevaarlijke zone. 

 

De positieregelaar is met een extra ingang (klem 81 [+] en klem 82 [-]) voor het benaderen van de veiligheidsstand uitgerust. 
Na het activeren van deze functie moet deze ingang permanent met +24 V worden gevoed om de normale regelfunctie te 
handhaven. 

Wanneer deze hulpspanning uitgeschakeld wordt of uitvalt, wordt noodzakelijkerwijs het ontluchtingsventiel geopend en de 
aandrijving gaat naar de geplande veiligheidsstand, zodat de aandrijving via de toetsen op het apparaat en via de master 
niet kan worden verplaatst. 

De communicatie met de master is nog steeds mogelijk. Ter activering van deze functie dient de "Jumper" op de 
basiselektronica. Deze is na het verwijderen van de module-afdekking bereikbaar en moet vanaf de rechter positie 
(aanleveringstoestand) in de linker positie worden gestoken.  
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4.2   Elektrisch aansluiten 

4.2.1   Apparaat zonder explosiebeveiliging/apparaat met ontstekingsbeschermklasse 
Ex d 

4.2.1.1 Basisapparaat (zonder en met HART) 

Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR50..-0N...; 6DR50.5-0E...; 6DR51..-0N...; 6DR51.5-0E... 

 
① Basiselektronica ③ HART-communicator alleen voor 6DR51..-0N... en 

6DR51.5-0E... 
② Binaire ingang 1 ④ Signaalbron 
Beeld 4-1 Apparaatuitvoering 2-geleider (zonder Ex/met Ex d) 

Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR52..-0N...; 6DR52.5-0E...; 6DR53..-0N...; 6DR53.5-0E... 

 
① Basiselektronica ③ HART-communicator alleen voor 6DR52..-0N... en 

6DR52.5-0E... 
② Binaire ingang 1 ④ Signaalbron 
Beeld 4-2 Apparaatuitvoering 2-/3-/4-geleider, met aansluitingswijze 2-geleider (zonder Ex/met Ex d) 
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Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR52..-0N...; 6DR52.5-0E...; 6DR53..-0N...; 6DR53.5-0E... 

 
① Basiselektronica ④ Voedingsbron 
② Binaire ingang 1 ⑤ Signaalbron 
③ HART-communicator alleen voor 6DR52..-0N... en 

6DR52.5-0E... 
  

 Gestippelde verbindingslijnen: alleen voor 3-geleider-aansluiting 

Beeld 4-3 Apparaatuitvoering 2-/3-/4-geleider, met aansluitingswijze 3-/4-geleider (zonder Ex/met Ex d) 

4.2.1.2 Split-range 
Meer informatie over de "Split-Range"-modus vindt u in de uitvoerige bedieningshandleiding van uw apparaatuitvoering. 

4.2.1.3 Basisapparaat (PA) 

Aansluitingsafbeelding met bestelnummers 6DR55..-0N…; 6DR55.5-0E... 

 
① Basiselektronica ③ Binaire ingang 1 
② Ingang: Veiligheidsuitschakeling ④ Voedingsbron 
Beeld 4-4 Apparaatuitvoering 2-geleider met PROFIBUS PA (zonder Ex/met Ex d) 
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4.2.1.4 Basisapparaat (FF) 

Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR56..-0N...; 6DR56.5-0E... 

 
① Basiselektronica ③ Simulatievrijgave 
② Ingang: Veiligheidsuitschakeling ④ Voedingsbron 
Beeld 4-5 Apparaatuitvoering 2-geleider met FOUNDATION Fieldbus (zonder Ex/met Ex d) 

4.2.2   Apparaat met ontstekingsbeschermklasse Ex i/Ex n/Ex t 
 

WAARSCHUWING 
Bij intrinsiek veilige apparaatuitvoering (Ex i) 
Explosiegevaar in explosiegevaarlijke gebieden. 
Bij intrinsiek veilige apparaatuitvoeringen mogen als hulpvoedings-, besturings- en signaalstroomkringen alleen 
goedgekeurde intrinsiek veilige stroomkringen worden aangesloten. 
● Zorg ervoor dat de voedingsbronnen van de gebruikte stroomkringen als intrinsiek veilig zijn gemarkeerd. 
 

4.2.2.1 Basisapparaat (met en zonder HART) 

Aansluitingsafbeelding met bestelnummers 6DR50..-0E/D/F/G/K...; 6DR51..-0E/D/F/G/K... 

 
① Plaatsen waar geen ontploffingsgevaar heerst ④ Binaire ingang 1 
② Plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst  ⑤ HART-communicator ' 

alleen voor 6DR51..-0E/D/F/G/K... 
③ Basiselektronica ⑥ Signaalbron 
Beeld 4-6 Apparaatuitvoering 2-geleider (Ex i/Ex n/Ex t)  
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Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR52..-0E/D/F/G/K...; 6DR53..-0E/D/F/G/K... 

 
① Plaatsen waar geen ontploffingsgevaar heerst ④ Binaire ingang 1 
② Plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst ⑤ HART-communicator  

alleen voor 6DR52..-0E/D/F/G/K... 
③ Basiselektronica ⑥ Signaalbron 
Beeld 4-7 Apparaatuitvoering 2-/3-/4-geleider, met aansluitwijze 2-geleider (Ex i/Ex n/Ex t) 
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Aansluitingsafbeelding voor bestelnummers 6DR52..-0E/D/F/G/K...; 6DR53..-0E/D/F/G/K... 

 
① Plaatsen waar geen ontploffingsgevaar heerst ⑤ HART-communicator  

alleen voor 6DR52..-0E/D/F/G/K... 
② Plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst ⑥ Signaalbron 
③ Basiselektronica ⑦ Voedingsbron 
④ Binaire ingang 1   

 
Gestippelde verbindingslijnen: alleen voor 3-geleider-aansluiting 

Beeld 4-8 Apparaatuitvoering 2-/3-/4-geleider, met aansluitwijze 3-/4-geleider (Ex i/Ex n/Ex t) 

4.2.2.2 Split-range 
Meer informatie over de "Split-Range"-modus vindt u in de uitvoerige bedieningshandleiding van uw apparaatuitvoering. 
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4.2.2.3 Basisapparaat (PA) 

Aansluitingsafbeelding voor bestelnummer 6DR55..-0E/D/F/G/K... 

 
① Niet-explosiegevaarlijk gebied ④ Ingang: Veiligheidsuitschakeling 
② Explosiegevaarlijk gebied  ⑤ Binaire ingang 1 
③ Basiselektronica ⑥ Voedingsbron 
Beeld 4-9 Apparaatuitvoering 2-geleider met PROFIBUS PA (Ex i/Ex n/Ex t) 

4.2.2.4 Basisapparaat (FF) 

Aansluitingsafbeelding voor bestelnummer 6DR56..-0E/D/F/G/K... 

 
① Niet-explosiegevaarlijk gebied ④ Ingang: Veiligheidsuitschakeling 
② Explosiegevaarlijk gebied  ⑤ Simulatievrijgave 
③ Basiselektronica ⑥ Voedingsbron 
Beeld 4-10 Apparaatuitvoering 2-geleider met FOUNDATION Fieldbus (Ex i/Ex n/Ex t) 
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4.3   Pneumatisch systeem aansluiten 
 

WAARSCHUWING 
Pneumatische hulpvoeding 
Om veiligheidsredenen mag na de montage de pneumatische hulpvoeding slechts dan worden aangevoerd, wanneer, als 
er een elektrisch signaal aanwezig is, de positieregelaar in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf! geschakeld is, vergel. 
aanleveringstoestand. 
 

Opmerking 
Richtlijnen over de luchtkwaliteit 
Neem de bepalingen voor de luchtkwaliteit in acht, zie hoofdstuk "Technische gegevens > Pneumatische gegevens 
(Pagina 282)". 
 

● Sluit eventueel het manometerblok voor toevoerlucht en insteldruk aan. 

● Aansluiting via binnenschroefdraad G¼ of ¼" NPT: 

– Y1: Insteldruk 1 voor enkelvoudig en dubbel werkende aandrijvingen 

– Y2: Insteldruk 2 voor dubbel werkende aandrijvingen 

– Afvoerluchtuitgang met geluiddemper aan de onderkant van het apparaat. Geluiddemper eventueel verwijderen. 

– PZ: Toevoerlucht 1,4 tot 7 bar 

● Bij dubbel werkende aandrijvingen insteldruk Y1 resp. Y2 overeenkomstig de gewenste veiligheidsinstelling aansluiten. 
Veiligheidsstand bij het uitvallen van de elektrische hulpvoeding: 

– Y1: Enkelvoudig werkend, ontlucht 

– Y1: Dubbel werkend, maximale insteldruk 

– Y2: Dubbel werkend, ontlucht 
 
 Opmerking 

Lekkage 
Een lekkage leidt er naast het continue luchtverbruik toe, dat de positieregelaar permanent probeert om de positie-
afwijking af te regelen. De voortijdige slijtage van de gehele regelinrichting is het gevolg. 
● Controleer na de montage van de pneumatische aansluitingen de dichtheid van de gehele armatuur. 

 

4.3.1   Pneumatische aansluiting op het basisapparaat 

Opbouw 

De pneumatische aansluitingen bevinden zich aan de rechterkant van de positieregelaar. 

 
① Insteldruk Y1 bij enkelvoudig en dubbel werkende aandrijvingen 
② Positieregelaaras 
③ Toevoerlucht PZ 
④ Insteldruk Y2 bij dubbel werkende aandrijvingen 
⑤ Afvoerluchtuitgang met geluiddemper 
Beeld 4-11 Pneumatische aansluiting op het basisapparaat  
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4.3.2   Pneumatische aandrijving in drukvast huis 

Opbouw 

De pneumatische aansluitingen bevinden zich aan de rechterkant van de positieregelaar. 

 
① Smoorklep Y2 *) ⑤ Insteldruk Y1 
② Smoorklep Y1 ⑥ Afvoerluchtuitgang 
③ Insteldruk Y2 *) ⑦ Huisventilatie (2x) 
④ Toevoerlucht PZ   
*) bij dubbel werkende aandrijvingen 
Beeld 4-12 Pneumatische aandrijving in drukvast huis 

 

4.4   Smoren 
● Om bij kleine aandrijvingen insteltijden van T > 1,5 s te bereiken, verlaagt u de luchtcapaciteit. Gebruik hiervoor de 

smoorkleppen Y1 ① en Y2 ②. 

● U vermindert rechtsom draaiend de luchtcapaciteit totdat de eenheid afgesloten is. 

● Voor het instellen van de smoorkleppen verdient het aanbeveling om deze te sluiten en vervolgens langzaam te openen. 

● Let er bij dubbel werkende kleppen op, dat beide smoorkleppen ongeveer gelijk ingesteld worden. 

 
① Smoorklep Y1 
② Smoorklep Y2, alleen bij de apparatuuruitvoering voor dubbel werkende aandrijvingen 
③ Inbusschroef 2,5 mm 
Beeld 4-13 Smoren 
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5   In gebruik nemen 
5.1   Fundamentele veiligheidsinstructies 
 

WAARSCHUWING 
Onjuiste inbedrijfneming in explosieve zones 
Apparaatstoringen of explosiegevaar in explosieve zones. 
● Neem het apparaat niet in bedrijf tot het geheel is gemonteerd en aangesloten conform de informatie in hoofdstuk 

"Technische gegevens (Pagina 282)". 
● Voordat u het in bedrijf neemt, moet u rekening houden met de invloed op andere apparaten in het systeem. 
 
 

WAARSCHUWING 
Een lagere explosiebeveiliging 
Explosiegevaar in explosieve zones wanneer het apparaat open is of niet juist is gesloten. 
● Sluit het apparaat zoals beschreven in hoofdstuk "Inbouwen/aanbouwen (Pagina 254)". 
 
 

WAARSCHUWING 
Het apparaat openen terwijl het is verbonden met de voeding 
Explosiegevaar in bepaalde gebieden. 
● Open het apparaat uitsluitend terwijl het niet is verbonden met de voeding. 
● Voordat u het in bedrijf neemt, moet u controleren dat het deksel, dekselsloten en kabelinvoeren zijn vastgemaakt 

volgens de richtlijnen. 
Uitzondering: Apparaten met de beveiligingsklasse "Intrinsieke veiligheid Ex i" kan ook in onder spanning staande toestand 
in explosieve zones worden geopend. 
 
 

WAARSCHUWING 
Water in persluchtleiding 
Beschadiging van het apparaat en eventueel verlies van de ontstekingsbeschermklasse. In de fabriek is de 
spoelluchtomschakelaar op "IN" gezet. In stand "IN" kan bij de eerste inbedrijfname water uit de persluchtleiding door het 
pneumatisch systeem in het apparaat komen. 
● Zorg er vóór inbedrijfname voor, dat zich geen water in de persluchtleiding bevindt. 
Als u er niet voor kunt zorgen dat zich geen water in de persluchtleiding bevindt: 
● Zet dan de spoelluchtomschakelaar op "OUT". Zo voorkomt u dat water uit de persluchtleiding in het apparaat 

binnendringt. 
● Zet de spoelluchtomschakelaar pas weer op "IN", wanneer al het water uit de persluchtleiding werd afgevoerd. 
 
 

VOORZICHTIG 
Een lagere beschermingsklasse 
Schade aan het apparaat wanneer de behuizing open is of niet juist is gesloten. De beschermingsklasse die wordt vermeld 
op het apparatuurplaatje of in Hoofdstuk "Technische gegevens (Pagina 282)", is niet langer gegarandeerd. 
● Garandeer dat het apparaat stevig is afgesloten. 
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WAARSCHUWING 
In bedrijf nemen en gebruiken met niet-verholpen fout 
Wanneer een foutmelding verschijnt, is de correcte werking in het proces niet langer gegarandeerd. 
● Ga de ernst van de fout na. 
● Corrigeer de fout. 
● Als de fout nog bestaat: 

– Neem het uit bedrijf. 
– Verhinder dat het opnieuw in bedrijf wordt genomen. 

 

5.1.1   Veiligheidsinstructies voor gebruik met aardgas 
Informatie en veiligheidsinstructies over gebruik met aardgas als aandrijfmedium, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

5.2   Overzicht 
 

Opmerking 
● De bedrijfsdruk moet gedurende het initialiseren tenminste één bar hoger zijn dan voor het sluiten resp. openen van de 

klep nodig is. De bedrijfsdruk mag echter niet hoger zijn dan de maximaal toegestane bedrijfsdruk van de aandrijving. 
● De transmissieoverbrengingsschakelaar is alleen verstelbaar, als de positieregelaar geopend is. Controleer daarom voor 

het afsluiten van het huis deze instelling. 
 

Algemene informatie over de ingebruikname 

Na de montage van de positieregelaar aan een pneumatische aandrijving moet u de positieregelaar van pneumatische en 
elektrische hulpenergie voorzien. 

Voor het initialiseren bevindt de positieregelaar zich in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf". Hierbij knippert in de 
onderste regel van het display "NOINI". 

Door de initialiseringsprocedure en het instellen van parameters past u de positieregelaar op de betreffende aandrijving aan. 
Met de parameter "PRST" maakt u eventueel de aanpassing van de positieregelaar aan de aandrijving ongedaan. Na deze 
procedure bevindt de positieregelaar zich weer in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf". 

Initialiseringstypen 

U initialiseert de positieregelaar door: 

● Automatische initialisering: 
Bij de automatische initialisering bepaalt de positieregelaar achtereenvolgens bijv.: 

– de draairichting 

– de instelafstand resp. de draaihoek 

– de versteltijden van de aandrijving 

Daarnaast past de positieregelaar de regelparameters aan het dynamische gedrag van de aandrijving aan. 

● Manuele initialisering: 
de instelafstand resp. draaihoek van de aandrijving wordt manueel ingesteld. De resterende parameters worden 
automatisch vastgesteld. Deze functie is nuttig bij aandrijvingen met zachte eindaanslagen. 

● Kopiëren van initialiseringsgegevens bij de vervanging van positieregelaars: 
De initialiseringsgegevens van een positieregelaar zijn uitleesbaar en in een andere positieregelaar kopieerbaar. 
Daardoor is het vervangen van een defect apparaat mogelijk zonder een lopend proces door een initialisering te 
onderbreken. 

Voor de initialisering moet u aan de positieregelaar slechts enkele parameters meegeven. Door vooringestelde waarden 
hoeft u voor het initialiseren geen verdere parameters aan te passen. 

Met een dienovereenkomstig geparametreerde en geactiveerde binaire ingang beschermt u de geplande instellingen tegen 
onopzettelijk verstellen.  
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5.3   Verloop automatische initialisering 
Informatie over het verloop van de automatische initialisering, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

5.4   Parameters 

Inleiding 

De parameters 1 tot 5 zijn gelijk voor alle apparatuuruitvoeringen van de positieregelaars. Met deze parameters past u de 
positieregelaar aan de aandrijving aan. Normaalgesproken is het instellen van deze parameters voldoende om de 
positieregelaar op een aandrijving te kunnen toepassen. 

Wanneer u de positieregelaar in alle details wilt leren kennen, probeert u stapsgewijs de werking van de resterende 
parameters uit door gericht uit te proberen. 
 

Opmerking 
In de fabriek ingestelde parameterwaarden zijn in de volgende tabel in vet schrift afgedrukt. 
 

Overzicht 

Parameters Functie Parameterwaarden Eenheid 
1.YFCT Regelaandrijftype 

 turn (zwenkaandrijving)  
WAY (schuifaandrijving) 
LWAY (schuifaandrijving zonder sinuscorrectie) 
ncSt (zwenkaandrijving met NCS) 
-ncSt (zwenkaandrijving met NCS, 
geïnverteerde werkrichting) 
ncSL (zwenkaandrijving met NCS) 
ncSLL (zwenkaandrijving met NCS en 
hefboom) 

2.YAGL Nominale draaihoek van de terugmelding 1) 
 33° Graden 

90° 
3.YWAY2) Slagbereik (instelling optioneel) 3) 

 OFF mm 
5 | 10 | 15 | 20 

(Korte hefboom 33°) 
25 | 30 | 35  

(Korte hefboom 90°) 
40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 

(Lange hefboom 90°) 
4.INITA Initialisering (automatisch) NOINI | no / ###.# | Strt  
5.INITM Initialisering (manueel) NOINI | no / ###.# | Strt  

 
1) Transmissieoverbrengingsschakelaar dienovereenkomstig instellen. 
2) Parameter verschijnt alleen bij "WAY" en bij "ncSLL". 
3) Indien in gebruik, moet de waarde met het ingestelde slagbereik op de aandrijving overeenstemmen. 

De meenemer moet op de waarde van de aandrijfslag resp., wanneer deze niet op de schaal ingedeeld is, op de 
eerstvolgende hogere schaalwaarde worden ingesteld. 

5.5   Spoelluchtomschakeling 
Bij geopend huis is boven de pneumatische aansluitbalk aan het ventilatorblok de spoelluchtomschakelaar toegankelijk.  
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● In de stand IN wordt het binnenste van het huis met zeer kleine hoeveelheden schone en droge instrumentenlucht 
gespoeld. 

● In de stand OUT wordt de spoellucht direct naar buiten geleid.  

 
① Spoelluchtomschakelaar 
② Pneumatische aansluitingen Y1, PZ en Y2 
Beeld 5-1 Spoelluchtomschakelaar bij het klepblok, aanzicht op de pneumatische aansluitingszijde van de 

positieregelaar bij geopende afdekkap 

Fabrieksinstelling is stand "IN". 

5.6   Schuifaandrijvingen in gebruik nemen 

5.6.1   Schuifaandrijvingen voorbereiden voor de ingebruikname 

Voorwaarde 

U hebt de positieregelaar reeds met de passende montageset gemonteerd. 

Transmissieoverbrengingsschakelaar instellen. 
 

Opmerking 
Inbedrijfname 
Voor de ingebruikname van de positieregelaar is de instelling van de transmissieoverbrengingsschakelaar bijzonder 
belangrijk. 
 
 

Slag [mm] Hefboom Stand van de transmissieoverbrengingsschakelaar 
In [°] Positie 

5 ... 20 Kort 33 Onder 
15 ... 35 Kort 90 Boven 

30 ... 130 Lang 90 Boven 

1. Verschuif de meenemerpen op de hefboom. Kies hierbij de met de nominale slag overeenkomende of eerstvolgende 
hogere schaalpositie. 

2. Schroef de meenemerpen met de zeskante moer M6 vast. 

Positieregelaar aansluiten 

1. Sluit een passende stroom- of spanningsbron aan. De positieregelaar bevindt zich nu in de bedrijfsmodus "P-handmatig 
bedrijf". In de bovenste regel van het display wordt de actuele potentiometerspanning (P) in procent weergegeven, bijv.: 
"P12.3", en in de onderste regel knippert "NOINI": 

 
2. Verbind de aandrijving en de positieregelaar met de pneumatische leidingen. 

3. Verzorg de positieregelaar met de pneumatische hulpenergie. 
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Aandrijving instellen 

1. Controleer de vrije loop van het mechanisme in het gehele stelbereik. Zet hiervoor de aandrijving met de toets  of  
in de betreffende eindpositie. 

 
 Opmerking 

Eindpositie 
Door gelijktijdig indrukken van de toetsen  en  versnelt u het bereiken van de eindpositie. 

 

2. Beweeg nu de aandrijving in de horizontale positie van de hefboom. 

3. In het display verschijnt een waarde tussen "P48.0" en "P52.0". 

4. Wanneer in het display een waarde verschijnt die buiten dit waardenbereik ligt, dan moet u de slipkoppeling verstellen. 
Verstel de slipkoppeling tot er een waarden tussen "P48.0" en "P52.0" wordt bereikt. Hoe dichter deze waarde bij 
"P50.0" ligt, des te nauwkeuriger bepaalt de positieregelaar de slagafstand. 

 
 Opmerking 

Voor apparatuuruitvoeringen met drukvast huis geldt: 
De binnenste slipkoppeling is vastgezet. Verstel daarom alleen de buitenste slipkoppeling. 

 

5.6.2   Automatische initialisering van schuifaandrijvingen 

Voorwaarden 

Voordat u de automatische initialisering activeert, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

1. De spil van de aandrijving kan volledig worden verplaatst. 

2. De spil van de aandrijving bevindt zich na het verplaatsen in een middelste positie. 

Schuifaandrijving automatisch initialiseren 
 

Opmerking 
Onderbreken van een initialisatie 
Een lopende initialisering kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor op de toets . Tot dat moment uitgevoerde 
instellingen blijven behouden. 
Alleen wanneer u in de parameter "PRST" de preset-instellingen uitdrukkelijk hebt geactiveerd, worden alle parameters op 
de fabrieksinstelling teruggezet. 
 

1. Ga over naar de bedrijfsmodus "Configureren". Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets . Het display 
geeft het volgende weer: 

 

2. Roep parameter "2.YAGL" op. Druk hiervoor kort op de toets . Het display geeft afhankelijk van de instelling het 
volgende weer: 

 

  

3. Controleer of de weergegeven waarde in de parameter "2.YAGL" met de instelling van de 
transmissieoverbrengingsschakelaar overeenstemt. Corrigeer eventueel de instelling van de 
transmissieoverbrengingsschakelaar op 33° resp. 90°. 
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4. Voor het vaststellen van de totale slag in mm stelt u de parameter "3.YWAY" in. Het instellen van parameter 3 is 
optioneel. Het display geeft de vastgestelde totale slag pas na het einde van de initialiseringsfase weer. 

– Wanneer u geen vermelding over de totale slag in mm nodig hebt, drukt u kort op de toets . U komt dan bij de 
parameter 4 terecht. 

– Roep parameter "3.YWAY" op. Druk hiervoor kort op de toets . Het display geeft het volgende weer: 

 
 
 Opmerking 

Parameter "3.YWAY" instellen 
Om parameter 3 in te stellen, gaat u als volgt te werk: 
1. Lees in de schaalindeling van de hefboom de waarde af, die de meenemerpen markeert. 
2. Stel de parameter met de toetsen of op de afgelezen waarde in. 

 

5. Roep parameter "4.INITA" op. Druk hiervoor kort op de toets . Het display geeft het volgende weer: 

 
6. Start de initialisering. Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets , totdat het display het volgende 

weergeeft: 

 
Tijdens de automatische initialisering doorloopt de positieregelaar 5 initialiseringsstanden. De meldingen voor de 
initialiseringsstanden "RUN 1" tot "RUN 5" worden in het display in de onderste regel weergegeven. De 
initialiseringsprocedure is afhankelijk van de gebruikte aandrijving en duurt tot maximaal 15 minuten. 

7. De volgende melding signaleert, dat de automatische initialisering afgesloten is. 

 

Automatische initialisering afbreken 

1. Druk op de toets . Het display geeft het volgende weer: 

 
De positieregelaar bevindt zich in de bedrijfsmodus "Configureren". 

2. Verlaat de bedrijfsmodus "Configureren". Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets . 
De softwarestand wordt weergegeven. 

Na het loslaten van de toets  bevindt de positieregelaar zich in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf". De 
positieregelaar is niet geïnitialiseerd. 



 

SIPART PS2 (6DR5...) 
A5E03436620-04, 02/2014 277 

5.6.3   Handmatige initialisering van schuifaandrijvingen 
Informatie over de handmatige initialisering van schuifaandrijvingen, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

5.7   Zwenkaandrijvingen in gebruik nemen 

5.7.1   Zwenkaandrijvingen voorbereiden voor de ingebruikname 
 

Opmerking 
Instelling van de verstelhoek 
De gebruikelijke verstelhoek voor zwenkaandrijvingen bedraagt 90°. 
● Stel de transmissieoverbrengingsschakelaar in de positieregelaar in de stand 90° in. 
 

Voorwaarde 

Voordat u de initialisering activeert, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

1. U hebt de positieregelaar met de passende aanbouwset voor zwenkaandrijvingen gemonteerd. 

2. U hebt de aandrijving en de positieregelaar met de pneumatische leidingen verbonden. 

3. De positieregelaar wordt van pneumatische hulpvoeding voorzien. 

4. De positieregelaar is op een passende stroom- en spanningsvoorziening aangesloten. 

Aandrijving instellen 

1. De positieregelaar bevindt zich in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf". Het display geeft in de bovenste regel actuele 
potentiometerspanning P in procent weer. In de onderste regel knippert de melding "NOINI". Hieronder zijn de 
betreffende meldingen als voorbeeld weergegeven. 

 

2. Controleer de vrije loop van het mechanisme in het gehele stelbereik. Zet hiervoor de aandrijving met de toets  of  
in de betreffende eindpositie. 

 
 Opmerking 

Eindpositie 
Door gelijktijdig indrukken van de toetsen  en  versnelt u het bereiken van de eindpositie. 

 

3. Zet hiervoor de aandrijving na het controleren in een middelste positie. Daarmee versnelt u de initialisering. 

5.7.2   Automatische initialisering van zwenkaandrijvingen 

Voorwaarde 

Voordat u de automatische initialisering activeert, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

1. Het instelbereik van de aandrijving kan volledig worden doorlopen. 

2. De aandrijfassen bevinden zich in de middelste positie. 
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Zwenkaandrijving automatisch initialiseren 
 

Opmerking 
Onderbreken van een initialisatie 
Een lopende initialisering kan te allen tijde worden onderbroken. Druk hiervoor op de toets . Tot dat moment uitgevoerde 
instellingen blijven behouden. 
Alleen wanneer u in de parameter "PRST" de preset-instellingen uitdrukkelijk hebt geactiveerd, worden alle parameters op 
de fabrieksinstelling teruggezet. 
 

1. Ga over naar de bedrijfsmodus "Configureren". Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets , totdat het 
display het volgende weergeeft: 

 

2. Wissel met de toets  van schuifaandrijving naar zwenkaandrijving, tot het display het volgende weergeeft: 

 

3. Roep parameter "2.YAGL" op. Druk hiervoor kort op de toets . Deze parameter werd reeds automatisch op 90° 
ingesteld. Het display geeft het volgende weer: 

 

4. Roep parameter "4.INITA" op. Druk hiervoor kort op de toets . Het display geeft het volgende weer: 

 
5. Start de initialisering. Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets , totdat het display het volgende 

weergeeft: 

 
Tijdens de automatische initialisering doorloopt de positieregelaar 5 initialiseringsstanden. De meldingen voor de 
initialiseringsstanden "RUN1" tot "RUN5" worden in het display in de onderste regel weergegeven. De 
initialiseringsprocedure is afhankelijk van de gebruikte aandrijving en duurt tot maximaal 15 minuten. 

6. De volgende melding signaleert, dat de automatische initialisering afgesloten is. Het display geeft in de bovenste regel 
de totale draaihoek van de aandrijving weer. 
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Automatische initialisering afbreken 

1. Druk op de toets . Het display geeft het volgende weer: 

 
De positieregelaar bevindt zich in de bedrijfsmodus "Configureren". 

2. Verlaat de bedrijfsmodus "Configureren". Druk hiervoor ten minste 5 seconden lang op de toets . 
De softwarestand wordt weergegeven. 

Na het loslaten van de toets  bevindt de positieregelaar zich in de bedrijfsmodus "P-handmatig bedrijf". De 
zwenkaandrijving is niet geïnitialiseerd. 

5.7.3   Handmatige initialisering van zwenkaandrijvingen 
Informatie over de handmatige initialisering van zwenkaandrijvingen, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 

6   Instandhouden en onderhouden 
6.1   Fundamentele veiligheidsinstructies 
 

WAARSCHUWING 
Ontoelaatbare reparatie van het apparaat 
● Reparatie mag uitsluitend plaatsvinden door bevoegde Siemens werknemers. 
 
 

WAARSCHUWING 
Ontoelaatbare accessoires en reserveonderdelen 
Explosiegevaar in bepaalde gebieden. 
● Gebruik uitsluitend originele accessoires of originele reserveonderdelen. 
● Leef alle relevant installatie- en veiligheidsvoorschriften na die zijn beschreven in de handleiding voor het apparaat of 

die zijn bijgevoegd bij het accessoire of het onderdeel. 
 
 

WAARSCHUWING 
Onjuiste aansluiting na onderhoud 
Explosiegevaar in bepaalde gebieden. 
● Sluit het apparaat na onderhoud correct aan. 
● Sluit het apparaat na onderhoud. 
Zie het hoofdstuk "Elektrisch aansluiten (Pagina 263)". 
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LET OP 
Vocht dat het apparaat binnendringt 
Schade aan het apparaat. 
● Garandeer bij het verrichten van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden dat er geen vocht het apparaat 

binnendringt. 
 
 

VOORZICHTIG 
Codeslot vrijgeven 
Onjuiste verandering van parameters kan de procesveiligheid beïnvloeden. 
● Garandeer dat uitsluitend bevoegd personeel het codeslot van apparaten voor veiligheidsgerelateerde toepassingen 

mag annuleren. 
 
 

WAARSCHUWING 
Elektrostatische lading 
Explosiegevaar in explosieve zones wanneer zich elektrostatische lading ontwikkelt, bijvoorbeeld wanneer u kunststof 
behuizingen reinigt met een droge doek. 
● Vermijd elektrostatische oplading in explosieve zones. 
 
 

WAARSCHUWING 
Stoflagen van meer dan 5 mm dik 
Explosiegevaar in explosieve zones. Het apparaat kan oververhit raken vanwege stofophoping. 
● Verwijder eventuele stoflagen die dikker zijn dan 5 mm. 
 

De behuizing reinigen 

● Reinig de buitenzijde van de behuizing en het scherm met behulp van een doek die nat is gemaakt met water of een mild 
reinigingsmiddel. 

● Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Kunststof componenten of geverfde oppervlakken 
kunnen beschadigd raken. 

6.2   Zeven reinigen 
De positieregelaar is verregaand onderhoudsvrij. Ter bescherming tegen grove vuildeeltjes zijn er in de pneumatische 
aansluitingen van de positieregelaars zeven gemonteerd. Wanneer in de pneumatische hulpvoeding vuildeeltjes aanwezig 
zijn, dan gaan de zeven dicht zitten en de functionaliteit van de positieregelaar wordt slechter. Reinig de zeven vervolgens 
zoals in de beide volgende hoofdstukken beschreven is. 

6.2.1   Positieregelaar in macrolonhuis 
 

GEVAAR 
Explosiegevaar door elektrostatische lading 
Elektrostatische ladingen doen zich bijv. bij het reinigen van de positieregelaar in het macrolonhuis met een droge doek 
voor. 
Voorkom in explosiegevaarlijke omgeving in ieder geval elektrostatische ladingen. 
 

Zeven demonteren en reinigen 

1. Schakel de pneumatische hulpvoeding uit. 

2. Verwijder de leidingen. 

3. Schroef het deksel eraf. 

4. Schroef de drie zelftappende schroeven van de pneumatische aansluitstrip af. 
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5. Neem de achter de aansluitstrip liggende zeven en O-ringen eruit. 

6. Reinig de zeven bijv. met perslucht. 

Zeven monteren 
 

VOORZICHTIG 
Beschadiging van het huis 
● Door het niet-oordeelkundig indraaien van de zelftappende schroeven wordt het huis beschadigd. 
● Let erop dat u gebruik maakt van de voorhanden schroefgangen. 
● Daarvoor draait u de schroeven zolang tegen de klok in tot deze voelbaar in de schroefgang vastklikken. 
● Draai pas na het vastklikken de zelftappende schroeven vast aan. 
 

1. De zeven in de uitsparingen van het macrolonhuis leggen. 

2. De O-ringen op de zeven leggen. 

3. De pneumatische aansluitstrip op de beide tappen gelijk uitlijnen. 

4. De drie zelftappende schroeven vastdraaien. 

5. Deksel er opzetten en vastschroeven. 

6. Buisleidingen weer aansluiten en pneumatische hulpvoeding toevoeren. 

6.2.2   Positieregelaar in roestvrij stalen, aluminium en in drukvast verpakte 
aluminiumbehuizing 

Zeven demonteren, reinigen en monteren 

1. Schakel de pneumatische hulpvoeding uit. 

2. Verwijder de buisleidingen. 

3. Verwijder de metalen zeven voorzichtig uit de boringen. 

4. Reinig de metalen zeven bijv. met perslucht. 

5. Breng de zeven aan. 

6. Sluit de buisleidingen weer aan. 

7. Voer de pneumatische hulpvoeding aan. 

6.3   Reparatie/opbouwen 
Stuur defecte apparaten onder vermelding van de storing en oorzaak van de storing op naar de reparatie-afdeling. Bij 
bestelling van reserveapparaten dient u het serienummer van het oorspronkelijke apparaat te vermelden. Het serienummer 
vindt u op het typeplaatje. 

6.4   Transmissiewerkwijze 
Doe de vrachtbrief, het retourdocument en het ontsmetingscertificaat in een goed doorzichtige plastic tas en bevestig deze 
stevig aan de buitenzijde van de verpakking. Alle apparaten / vervangende onderdelen die retour worden gestuurd zonder 
ontsmettingsverklaring, worden op uw kosten gereinigd voordat ze verder worden behandeld. Raadpleeg voor nadere 
details de gebruiksinstructies. 

Zie ook 

Begeleidingsformulier retourartikelen (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) 

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

http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote
http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination
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6.5   Verwijdering 

 

Apparaten met dit symbool mag u niet afvoeren via de gebruikelijke 
vuilnisophaaldienst, volgens Richtlijn 2002/96/EG voor afval van elektronica en 
elektrische apparatuur (WEEE = Waste Electronic and Electrical Equipment).  
U kunt ze retoursturen aan de leverancier binnen de EG of aan een plaatselijke 
goedgekeurde afvaldienst. Leef de specifieke nationale voorschriften na. 

7   Technische gegevens 
7.1   Alle apparaatuitvoeringen 

7.1.1   Gebruiksvoorwaarden 
Gebruiksvoorwaarden  
Omgevingstemperatuur Let in explosiegevaarlijke gebieden op de maximaal 

toegestane omgevingstemperatuur overeenkomstig de 
temperatuurklasse. 

● Toegestane omgevingstemperatuur voor het gebruik -30 ... +80°C (-22 ... +176°F) 
Afdichtingsnorm 1) IP66 conform EN 60529 / NEMA 4X 
Inbouwpositie Willekeurig, in natte omgeving pneumatische aansluitingen 

en afvoerluchtopening niet naar boven 
Trillingsvastheid  
● Harmonische schommelingen (sinus) conform 

DIN  EN 60068-2-6/10.2008 
3,5 mm (0.14"), 2 ... 27 Hz, 3 cycli/as 
98,1 m/s² (321.84 ft/s²), 27 ... 300 Hz, 3 cycli/as 

● Permanente schokken (halfsinus) conform 
DIN  EN 60068-2-27/02.2010 

150 m/s² (492 ft/s²), 6 ms, 1000 schokken/as 

● Ruisen (digitaal geregeld) conform DIN  EN 60068-2-
64/04.2009 

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) 
4 uur/as 

● Aanbevolen continu toepassingsbereik van de gehele 
armatuur 

≤ 30 m/s² (98.4 ft/s²) zonder resonantieverhoging 

Klimaatregelingklasse  Volgens DIN EN 60721-3-4 
● Opslag 1K5, echter -40 ... +80 °C (1K5, echter -40 ... +176 °F) 
● Transport 2K4, echter -40 ... +80 °C (2K4, echter -40 ... +176 °F) 
● Gebruik2) 4K3, echter -30 ... +80 °C (4K3, echter -22 ... +176 °F) 3) 
 1) Slagenergie max. 1 Joule voor behuizing met kijkvenster 6DR5..0 en 6DR5..1. 

2) Bij ≤ -10 °C (≤ 14 °F) beperkte herhalingssnelheid van het display. Bij gebruik met Iy-module alleen T4 toegestaan. 
3) -20 ... +80°C (-4 ... +176°F) voor 6DR55..-0G..., 6DR56..-0G..., 6DR55..-0D... en 6DR56..-0D... 

7.1.2   Pneumatische gegevens 
Pneumatische gegevens  
Hulpvoeding (toevoerlucht) Perslucht, kooldioxide (CO2), stikstof (N), edelgassen of 

gereinigd aardgas 
● Druk 1,4 ... 7 bar (20.3 ... 101.5 psi) 
Luchtkwaliteit conform ISO 8573-1  
● Deeltjesgrootte en -dichtheid vaste stoffen Klasse 2 
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Pneumatische gegevens  
● Drukdauwpunt Klasse 2 (min. 20 K (36 °F) onder omgevingstemperatuur) 
● Oliegehalte Klasse 2 
Ongesmoord debiet (DIN 1945)  
● Toevoerluchtklep (aandrijving ventileren) 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) 

● Afvoerluchtklep (aandrijving ontluchten) 1)  
 2 bar (29 psi) 8,2 Nm³/h (36.1 USgpm) 
 4 bar (58 psi) 13,7 Nm³/h (60.3 USgpm) 

6 bar (87 psi) 19,2 Nm³/h (84.5 USgpm) 
Lekkage van de kleppen < 6⋅10-4 Nm³/h (0.0026 USgpm) 
Smoorverhouding Tot ∞: 1 instelbaar 
Hulpvoedingverbruik in afgeregelde toestand < 3,6⋅10-2 Nm³/h (0.158 USgpm) 
 1) Bij Ex d-uitvoering (6DR5..5-...) waarden met ca. 20% gereduceerd. 

7.1.3   Constructieve opbouw 
Constructieve opbouw  
Werkwijze  
● Slagbereik (schuifaandrijving) 3 ... 130 mm (0.12 ... 5.12") (draaihoek van de 

positieregelaaras 16 ... 90°) 
● Draaihoekbereik (zwenkaandrijving) 30 ... 100° 
Aanbouwwijze  
● Aan schuifaandrijving Via aanbouwset 6DR4004-8V en eventueel extra 

hefboomarm 6DR4004-8L bij aandrijvingen conform 
IEC 60534-6-1 (NAMUR) met rib, zuilen of egaal vlak. 

● Aan zwenkaandrijving Via aanbouwset 6DR4004-8D bij aandrijvingen met 
bevestigingsvlak conform VDI/VDE 3845 en IEC 60534-6-
2: De vereiste aanbouwconsole moet aan de 
aanbouwzijde worden aangebracht. 

Gewicht, basisapparaat  
● Glasvezelversterkte behuizing van polycarbonaat Ca. 0,9 kg (1.98 lb) 
● Aluminiumhuis Ca. 1,3 kg (2.86 lb) 
● Roestvrij stalen huis Ca. 3,9 kg (8.6 lb) 
● Drukvast aluminiumhuis Ca. 5,2 kg (11.46 lb) 
Werkstof  
● Huis  
 6DR5..0-... (Makrolon) Glasvezelversterkt polycarbonaat (PC) 

6DR5..1-... (Aluminium) GD AISi12 
6DR5..2-... (Edelstaal) Austenitisch edelstaal W.-Nr. 1.4581 
6DR5..5-... (Aluminium, drukvast) GK AISi12 

● Drukindicatorblok Aluminium AIMgSi, geanodiseerd 
Apparatuuruitvoeringen  
● In macrolonhuis Enkelvoudig werkend en dubbel werkend 
● In aluminiumhuis Enkelvoudig werkend 
● In drukvast aluminiumhuis Enkelvoudig werkend en dubbel werkend 
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Constructieve opbouw  
● In roestvrij stalen huis Enkelvoudig werkend en dubbel werkend 
Draaimomenten  
● Zwenkaandrijving bevestigingsschroeven DIN 933 M6x12-

A2 
5 Nm (3.7 ft lb) 

● Schuifaandrijving bevestigingsschroeven DIN 933 M8x16-
A2 

12 Nm (8.9 ft lb) 

● Schroefverbinding pneumatiek G¼ 15 Nm (11.1 ft lb) 
● Schroefverbinding pneumatiek ¼ NPT  
 Zonder afdichtingsmiddel 12 Nm (8.9 ft lb) 
 Met afdichtingsmiddel 6 Nm (4.4 ft lb) 
● Kabelschroefverbindingen  
 Inschroefmoment voor schroefverbindingen van 

kunststof in alle behuizingen 
4 Nm (3 ft lb) 

 Inschroefmoment voor kabelschroefverbinding van 
metaal/edelstaal in Makrolon behuizing  

6 Nm (4.4 ft lb) 

 Inschroefmoment voor schroefverbindingen van 
metaal/edelstaal in behuizing van aluminium/edelstaal 

6 Nm (4.4 ft lb) 

 Inschroefmoment voor NPT-adapter van 
metaal/edelstaal in Makrolon behuizing 

8 Nm (5.9 ft lb) 

 Inschroefmoment voor NPT-adapter van 
metaal/edelstaal in behuizing van aluminium/edelstaal 

15 Nm (11.1 ft lb) 

 Inschroefmoment voor NPT-schroefverbinding in de 
NPT-adapter 
LET OP: Om een beschadiging aan het apparaat te 
vermijden, dient bij het inschroeven van de NPT-
schroefverbinding in de NPT-adapter de NPT-adapter 
tegengehouden te worden. 

68 Nm (50.2 ft lb) 

 Aanhaalmoment voor wartelmoeren van kunststof 2,5 Nm (1.8 ft lb) 
 Aanhaalmoment voor wartelmoeren van 

metaal/edelstaal 
4 Nm (3 ft lb) 

Manometer  
● Afdichtingsnorm  
 Manometer van kunststof IP31 

Manometer van staal IP44 
Manometer van RVS 316 IP54 

● Trillingsvastheid Conform DIN EN 837-1 

7.1.4   Regelaar 
Regelaar  
Regelaareenheid  
● Vijfpuntsregelaar Adaptief  
● Dode zone  
 dEbA = Auto Adaptief of vast instelbaar 

dEbA = 0,1 ... Adaptief of vast instelbaar 
Analoog-digitaal-omzetter  
● Aftasttijd 10 ms 
● Resolutie ≤ 0,05 % 
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Regelaar  
● Overbrengingsfout ≤ 0,2 % 
● Temperatuurinvloedeffect ≤ 0,1 %/10 K (≤ 0.1 %/18 °F) 
Cyclustijd  
● 20 mA/HART-apparaat 20 ms 
● PA-apparaat 60 ms 
● FF-apparaat 60 ms (min. Loop-time) 

7.1.5   Certificaten, vergunningen, explosiebeveiliging 
Certificaten en vergunningen  
Indeling volgens drukvatenrichtlijn 
(DGRL 97/23/EC) 

Voor gassen fluidgroep 1; voldoet aan de eisen volgens artikel 3, lid 3 (goed 
praktisch gebruik in het ingenieurswezen SEP) 

CE-overeenstemming De van toepassing zijnde richtlijnen en toegepaste normen met hun 
uitgaveversies vindt u in de EG-verklaring van overeenstemming op internet. 
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Explosiebeveiliging Ex-aanduidingen  
Explosiebeveiliging volgens ATEX/IECEx FM/CSA 
Drukvaste inkapseling "d"  II 2 G   Ex d IIC T6/T4 Gb XP, Class I, Division 1, GP.ABCD  

XP, Class I, Zone 1, AEx d, IIC,T6/T4 
Intrinsieke veiligheid "ia"  II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

 II 2 D   Ex ia IIIC 110°C Db 

IS, CL.I, DIV.1, GP.ABCD  
CL.I, Zone 1, AEx ib, IIC,T6/T4 

Intrinsieke veiligheid "ic"  II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc  - 

Niet vonkend "nA"  II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc NI, CL.I, DIV.2, GP.ABCD  
NI, CL.I, Zone 2, IIC,T6/T4 

Stof, bescherming door behuizing "t" 
● Voor aluminium behuizing, 

enkelvoudig werkend, zonder venster  
6DR5..1-.D...-..A.-Z... 

● Voor behuizing van edelstaal  
6DR5..2-.D...-..A.-Z... 

● Voor aluminium behuizing, met 
venster 
6DR5..3-.K...-..A.-Z... 

 II 3 D   Ex tb IIIC T100°C Dc - 

Stof, bescherming door behuizing "DIP" 
● Voor aluminium behuizing, drukvaste 

inkapseling 
6DR5..5-0....-0.A.-Z... 

-  
DIP, CL.II, DIV.1, GP.EFG,  
CL.III, DIV.1 

 
Toegestane omgevingstemperatuur  

 

Met en zonder HART  
● 6DR501. en 6DR502. 

6DR521. en 6DR522.1) 
T4: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)  
T6: -30 ... +50 °C (-22 ... +122 °F) 

● 6DR5.15 en 6DR5.25 

 
T4: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)  
T6: -30 ... +77 °C (-22 ... +171 °F) 

PROFIBUS PA of 
FOUNDATION Fieldbus 

 

● 6DR551. en 6DR552. 
6DR561. en 6DR562. 

T4: -20 ... +75 °C (-4 ... +103 °F)  
T6: -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) 

● 6DR5515 en 6DR5525 1) 

6DR5615 en 6DR5625 1) 
T4: -30 ... +80 °C (-22 ... +176 °F)  
T6: -30 ... +77 °C (-22 ... +171 °F) 

 1) Bij ≤ -10°C (+14°F) beperkte herhalingssnelheid van het display. Voor positieregelaars in explosieveilige uitvoering 
geldt: Bij gebruik met Iy-module alleen T4 toegestaan. 

7.2   Aardgas als aandrijfmedium 
Technische gegevens bij aardgas als aandrijfmedium, zie uitvoerige bedieningshandleiding. 
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7.3   SIPART PS2 met en zonder HART 

7.3.1   Elektrische gegevens 
 Basisapparaat 

zonder Ex-
beveiliging  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ia"  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ic", "nA", "t"  

Stroomingang IW     
● Nominaal signaalbereik 0/4 ... 20 mA 
● Testspanning DC 840 V, 1 s 
● Binaire ingang BE1 

(klemmen 9/10; galvanisch 
met basisapparaat 
verbonden) 

Alleen te gebruiken voor potentiaalvrij contact; maximale contactbelasting  
< 5 μA bij 3 V 

 
2-geleider-aansluiting (klemmen 6/8)  
6DR50.. en 6DR53.. Zonder HART  
6DR51.. en 6DR52.. Met HART 
Stroom voor het handhaven 
van de hulpenergie 

≥ 3,6 mA 

Benodigde impedantiespanning 
UB (komt overeen met Ω bij 
20 mA) 

 

● Zonder HART (6DR50..)     
 karakteristiek 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) 
● Zonder HART (6DR53..)     
 karakteristiek 7,9 V (= 395 Ω) - - - 
 max. 8,4 V (= 420 Ω) - - - 
● Met HART (6DR51..)     
 karakteristiek 6,6 V (= 330 Ω) 6,6 V (= 330 Ω) - - 
 max. 6,72 V (= 336 Ω) 6,72 V (= 336 Ω) - - 
● Met HART (6DR52..)     
 karakteristiek - 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) 
● Statische 

vernietigingsgrens 
± 40 mA ± 40 mA - - 

Effectieve interne capaciteit Ci - -   
● Zonder HART - - 22 nF "ic": 22 nF 
● Met HART - - 7 nF "ic": 7 nF 
Effectieve interne inductie Li - -   
● Zonder HART - - 0,12 mH "ic": 0,12 mH 
● Met HART - - 0,24 mH "ic": 0,24 mH 
Voor het aansluiten op 
stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

- - 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 
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 Basisapparaat 
zonder Ex-
beveiliging  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ia"  

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ic", "nA", "t"  

3-/4-geleider-aansluiting (klemmen 2/4 en 6/8)  
6DR52.. Met HART, explosieveilig  
6DR53.. Zonder HART, niet explosieveilig 
Lastspanning bij 20 mA ≤ 0,2 V (= 10 Ω) ≤ 0,2 V (= 10 Ω) ≤ 1 V (= 50 Ω) ≤ 1 V (= 50 Ω) 
Hulpvoeding UH DC 18 ... 35 V DC 18 ... 35 V DC 18 ... 30 V DC 18 ... 30 V 
● Stroomopname IH (UH - 7,5 V)/2,4 kΩ [mA] 
Voor het aansluiten op 
stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

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

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

Effectieve interne capaciteit Ci - - 22 nF 22 nF 
Effectieve interne inductie Li - - 0,12 mH 0,12 mH 
Galvanische scheiding  tussen UH en IW tussen UH en IW tussen UH en IW 

(twee intrinsiek 
beveiligde 
stroomkringen) 

tussen UH en IW 

7.3.2   Constructieve opbouw 
 Basisapparaat 

zonder Ex-
beveiliging 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ia" 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ic", "nA", "t" 

Aansluitingen, elektrisch     
● Schroefklemmen 2,5 AWG28-12 
● Kabeldoorvoer M20x1,5 of  

½-14 NPT 
Ex d-gecertificeerd  
M20x1,5; 
½-14 NPT of 
M25x1,5 

M20x1,5 of  
½-14 NPT 

M20x1,5 of  
½-14 NPT 

Aansluitingen, pneumatisch Binnenschroefdraad G¼ of ¼-18 NPT 

7.4   SIPART PS2 met PROFIBUS PA / met FOUNDATION fieldbus 

7.4.1   Elektrische gegevens 
 Basisapparaat 

zonder Ex-
beveiliging 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ia" 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ic", "nA", "t" 

Hulpvoeding bus-stroomcircuit Met busvoeding 
Busspanning 9 ... 32 V 9 ... 32 V 9 ... 24 V 9 ... 32 V 
Voor het aansluiten op 
stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

    

● Busaansluiting met 
voedingapparaat 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 
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 Basisapparaat 
zonder Ex-
beveiliging 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ia" 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ic", "nA", "t" 

● Busaansluiting met barrière   Ui = DC 24 V  
Ii = 250 mA  
Pi = 1,2 W 

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

Effectieve interne capaciteit Ci - - Zeer klein Zeer klein 
Effectieve interne inductie Li - - 8 μH "ic":  

8 μH 
Stroomopname 11,5 mA ± 10 % 
Extra foutstroom 0 mA 

 
Veiligheidsuitschakeling met 
"Jumper" activeerbaar 
(klemmen 81 en 82)  

Galvanisch gescheiden van bus-stroomkring en binaire ingang 

● Ingangsweerstand > 20 kΩ 
● Signaaltoestand "0" 

(uitschakeling actief) 
0 ... 4,5 V of ongeschakeld 

● Signaaltoestand "1" 
(uitschakeling niet actief) 

13 ... 30 V 

● Voor het aansluiten op 
voedingsbron met de 
volgende maximumwaarden 

- - 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 

● Effectieve inwendige 
capaciteit en inductiviteit 

- - Zeer klein Zeer klein 

 
Binaire ingang BE1  
(klemmen 9 en 10) galvanisch 
met bus-stroomkring 
verbonden 

Overbrugd of aansluiting met schakelcontact.  
Alleen te gebruiken voor potentiaalvrij contact; maximale contactbelasting  

< 5 μA bij 3 V 

 
Galvanische scheiding  
● Voor basisapparaat zonder 

Ex-beveiliging en voor 
basisapparaat met Ex d 

Galvanische scheiding tussen basisapparaat en de ingang naar de 
veiligheidsuitschakeling alsmede de uitgangen van de optiemodules. 

● Voor basisapparaat Ex "ia" Het basisapparaat en de ingang naar de veiligheidsuitschakeling alsmede de uitgangen 
van de optiemodules zijn afzonderlijke, intrinsiek beveiligde stroomkringen. 

● Voor basisapparaat Ex "ic", 
"nA", "t" 

Galvanische scheiding tussen basisapparaat en de ingang naar de 
veiligheidsuitschakeling alsmede de uitgangen van de optiemodules. 

Testspanning DC 840 V, 1 s 
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7.4.2   Constructieve opbouw 
 Basisapparaat 

zonder Ex-
beveiliging 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex d 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging Ex 
"ia" 

Basisapparaat met 
Ex-beveiliging 
Ex "ic", "nA", "t" 

Aansluitingen, elektrisch     
● Schroefklemmen 2,5 AWG28-12 
● Kabeldoorvoer M20x1,5 of  

½-14 NPT 
Ex d-gecertificeerd  
M20x1,5; 
½-14 NPT of 
M25x1,5 

M20x1,5 of  
½-14 NPT 

M20x1,5 of  
½-14 NPT 

Aansluitingen, pneumatisch Binnenschroefdraad G¼ of ¼-18 NPT 

7.4.3   Communicatie PROFIBUS PA 
Communicatie Layer 1 + 2 volgens PROFIBUS PA, transmissietechniek volgens IEC 1158-2;  

slave-functie layer 7 (protocollaag) volgens PROFIBUS DP,  
norm EN 50170 met de uitgebreide PROFIBUS-functionaliteit  
(alle gegevens acyclisch, instelwaarde, terugmeldingen en status extra cyclisch) 

C2-verbindingen Er worden 4 verbindingen naar de master klasse 2 ondersteund, automatische 
verbindingsverbreking 60 s na communicatieonderbreking 

Apparatuurprofiel PROFIBUS PA profiel B, versie 3.0; meer dan 150 objecten 
Antwoordtijd op 
mastertelegram 

Karakteristiek 10 ms 

Apparatuuradres 126 (in aanleveringstoestand) 
PC-parametreer-software SIMATIC PDM; ondersteunt alle apparatuurobjecten. De software werd niet standaard 

meegeleverd. 

7.4.4   Communicatie FOUNDATION fieldbus 
Communicatiegroep en -klasse Volgens technische specificatie van de fieldbus foundation voor H1-communicatie 
Functieblokken Groep 3, klasse 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) 

Uitvoeringstijden van de 
blokken 

AO: 60 ms  
PID: 80 ms 

Physical Layer Profil 123, 511 
FF-registratie Getest met ITK 5.0 
Apparatuuradres 22 (in toeleveringstoestand) 
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7.5   Optiemodules 

7.5.1   Alarmmodule 
 Zonder Ex-beveiliging /  

met Ex-beveiliging Ex d 
Met Ex-beveiliging Ex "ia" Met Ex-beveiliging  

Ex "ic", "nA", "t" 
Alarmmodule 6DR4004-8A 6DR4004-6A 6DR4004-6A 
Drie stroomkringen met binaire uitgang 
● Alarmuitgang A1: klemmen 41 en 42 
● Alarmuitgang A2: klemmen 51 en 52 
● Storingsmeldingsuitgang: klemmen 31 en 32 
● Hulpspanning UH ≤ 35 V - - 
● Signaaltoestand    
 High (niet aangesproken) Geleidend, R = 1 kΩ,  

+3/-1 % *) 
≥ 2,1 mA ≥ 2,1 mA 

Low *) (aangesproken) Geblokkeerd, IR < 60 µA ≤ 1,2 mA ≤ 1,2 mA 
*) Low is ook de toestand, 
wanneer het basisapparaat 
gestoord of zonder elektrische 
hulpvoeding is. 

*) Bij gebruik in drukvast 
verpakt huis dient de 
stroomopname tot 10 mA 
per uitgang te worden 
beperkt. 

Schakeldrempels bij 
voeding volgens 
EN 60947-5-6:  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ 

Schakeldrempels bij 
voeding volgens 
EN 60947-5-6:  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ 

● Voor het aansluiten op 
stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

- Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW 

"ic":  
Ui = DC 15 V  
I i = 25 mA 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 15 V 

Effectieve interne capaciteit - Ci = 5,2 nF Ci = 5,2 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
 
1 stroomkring met binaire ingang 
● Binaire ingang BE2: Klemmen 11 en 12, klemmen 21 en 22 (brug) 
● Galvanisch met basisapparaat 

verbonden 
   

 Signaaltoestand 0 Potentiaalvrij contact, open 
Signaaltoestand 1 Potentiaalvrij contact, gesloten 
Contactbelasting 3 V, 5 μA 

● Galvanisch gescheiden van het 
basisapparaat 

   

 Signaaltoestand 0 ≤ 4,5 V of open 
Signaaltoestand 1 ≥ 13 V 
Intrinsieke weerstand ≥ 25 kΩ 

● Statische vernietigingsgrens ± 35 V - - 
● Aansluiting op stroomkringen met 

de volgende maximumwaarden 
- Ui = DC 25,2 V "ic":  

Ui = DC 25,2 V 
"n"/"t":  
Un ≤ DC 25,5 V 

Effectieve interne capaciteit - Ci = verwaarloosbaar klein Ci = verwaarloosbaar klein 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
Galvanische scheiding  De 3 uitgangen, de ingang BE2 en het basisapparaat zijn galvanisch van elkaar 

gescheiden. 
Testspanning  DC 840 V, 1 s 
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7.5.2   Iy-module 
 Zonder Ex-beveiliging /  

met Ex-beveiliging Ex d 
Met Ex-beveiliging Ex ia  
(gebruik uitsluitend in 
temperatuurklasse T4) 

Met Ex-beveiliging  
Ex "ic", "nA", "t" 

Iy-module 
Gelijkstroomuitgang voor 
positieterugmelding 

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

1 stroomuitgang klemmen 61 en 62 
 2-geleider-aansluiting 
Nominaal signaalbereik 4 ... 20 mA, kortsluitbestendig 
Demodulatiebereik 3,6 ... 20,5 mA 
Hulpspanning UH +12 ... +35 V +12 ... +30 V +12 ... +30 V 
Externe impedantie RB [kΩ] ≤ (UH [V] - 12 V)/i [mA] 
Overbrengingsfout ≤ 0,3 % 
Temperatuurinvloedeffect ≤ 0,1 %/10  K (≤ 0,1 %/18 °F) 
Resolutie ≤ 0,1 % 
Restrimpel ≤ 1 % 
Voor het aansluiten op stroomkringen 
met de volgende maximumwaarden 

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

"ic":  
Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA 
"nA"/"t":  
Un ≤ DC 30 V  
In ≤ 100 mA 
Pn ≤ 1 W 

Effectieve interne capaciteit - Ci = 11 nF Ci = 11 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
Galvanische scheiding  Galvanisch van de alarm-optie en van het basisapparaat veilig gescheiden 
Testspanning  DC 840 V, 1 s 

7.5.3   SIA-module 
 Zonder Ex-beveiliging Met Ex-beveiliging Ex "ia" Met Ex-beveiliging Ex "ic", 

"nA", "t" 
SIA-module 
Grenswaardeopnemer met 
gleufinitiatoren en 
storingsmeldingsuitgang 

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

2 gleufinitiatoren 
● Binaire uitgang (grenswaardeopnemer) A1: klemmen 41 en 42 
● Binaire uitgang (grenswaardeopnemer) A2: klemmen 51 en 52 
 2-geleider-aansluiting 
● Aansluiting 2-draad-techniek volgens EN 60947-5-6 (NAMUR), voor na te schakelen 

schakelversterker 
● Signaaltoestand Low 

(aangesproken) 
< 1,2 mA 

● 2 gleufinitiatoren Type SJ2-SN 
● Functie Verbreekcontact (NC, normally closed) 
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 Zonder Ex-beveiliging Met Ex-beveiliging Ex "ia" Met Ex-beveiliging Ex "ic", 
"nA", "t" 

● Aansluiting op stroomkringen met 
de volgende maximumwaarden 

Nominale spanning 8 V 
stroomopname:  
≥ 3 mA (grenswaarde niet 
aangesproken),  
≤ 1 mA (grenswaarde 
aangesproken) 

Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW  
  
 

"ic":  
Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
"nA":  
Un ≤ DC 15 V  
Pn ≤ 64 mW 

Effectieve interne capaciteit - Ci = 41 nF Ci = 41 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = 100 μH Li = 100 μH 
  
1 storingsmeldingsuitgang 
● Binaire uitgang: klemmen 31 en 32 
● Aansluiting Op de schakelversterker volgens EN 60947-5-6: (NAMUR), UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ). 
● Signaaltoestand High  

(niet aangesproken) 
R = 1,1 kΩ > 2,1 mA  > 2,1 mA  

● Signaaltoestand Low 
(aangesproken) 

R = 10 kΩ < 1,2 mA < 1,2 mA 

● Hulpvoeding UH UH ≤ DC 35 V  
I ≤ 20 mA 

- - 

● Aansluiting op stroomkringen met 
de volgende maximumwaarden 

- Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW 

"ic":  
Ui = DC 15 V  
Ii = 25 mA 
"nA":  
Un ≤ DC 15 V  
Pn ≤ 64 mW 

Effectieve interne capaciteit - Ci = 5,2 nF Ci = 5,2 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
Galvanische scheiding  De 3 uitgangen zijn galvanisch van het basisapparaat gescheiden. 
Testspanning  DC 840 V, 1 s 

7.5.4   Grenswaarde-contactmodule 
 Zonder Ex-beveiliging Met Ex-beveiliging Ex ia Met Ex-beveiliging Ex "ic", 

"nA", "t" 
Grenswaarde-contactmodule 6DR4004-8K  6DR4004-6K 6DR4004-6K 
Grenswaardeopnemer met 
mechanische schakelcontacten 

   

2 grenswaardecontacten 
● 1 binaire uitgang: klemmen 41 en 42 
● 2 binaire uitgang: klemmen 51 en 52 
● Maximale schakelstroom AC/DC 4 A - - 
● Voor het aansluiten op 

stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

- Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 750 mW 

"ic":  
Ui = DC 30 V  
Ii = 100 mA 
"nA": Un ≤ DC 15 V  

Effectieve interne capaciteit - Ci = verwaarloosbaar klein Ci = verwaarloosbaar klein 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
● Maximale schakelspanning 

AC/DC 
250 V/24 V DC 30 V DC 30 V 
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 Zonder Ex-beveiliging Met Ex-beveiliging Ex ia Met Ex-beveiliging Ex "ic", 
"nA", "t" 

1 storingsmeldingsuitgang 
● Binaire uitgang: klemmen 31 en 32 
● Aansluiting Op de schakelversterker volgens EN 60947-5-6: 

(NAMUR),  
UH = 8,2 V, Ri = 1 kΩ). 

- 

● Signaaltoestand High  
(niet aangesproken) 

R = 1,1 kΩ > 2,1 mA  > 2,1 mA  

● Signaaltoestand Low 
(aangesproken) 

R = 10 kΩ < 1,2 mA < 1,2 mA 

● Hulpvoeding UH ≤ DC 35 V  
I ≤ 20 mA 

- - 

● Aansluiting op stroomkringen met 
de volgende maximumwaarden 

- Ui = 15 V  
Ii = 25 mA  
Pi = 64 mW 

"ic":  
Ui = 15 V  
Ii = 25 mA  

Effectieve interne capaciteit - Ci = 5,2 nF Ci = 5,2 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = verwaarloosbaar klein Li = verwaarloosbaar klein 
Galvanische scheiding  De 3 uitgangen zijn galvanisch van het basisapparaat gescheiden. 
Testspanning  DC 3150 V, 2 s 
Gebruiksvoorwaarde hoogte  Max. 2000 m NAP  

Bij een hoogte boven 
2000 m NAP moet u een 
geschikte 
stroomvoorziening 
gebruiken. 

- - 

7.5.5   EMC-filtermodule 
 Zonder Ex-

beveiliging 
Met Ex-beveiliging Ex ia Met Ex-beveiliging  

Ex "ic", "nA", "t" 
EMC-filtermodule type C73451-A430-L8 is nodig voor NCS-sensor of een externe potentiometer. 

Externe positiesensor (potentiometer of NCS; optie) met de volgende maximumwaarden 
Weerstand van de externe potentiometer 10 kΩ 
Maximumwaarden bij voeding door het 
PROFIBUS-basisapparaat 

- Uo = 5 V  
Io = 75 mA statisch  
Io = 160 mA kortstondig  
Po = 120 mW 

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

Maximumwaarden bij voeding door 
andere basisapparaten 

- 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 

Galvanische scheiding Galvanisch met het basisapparaat verbonden 
Testspanning DC 840 V, 1 s 
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7.5.6   NCS-sensor 
Extra module Zonder Ex-beveiliging Met Ex-beveiliging  

Ex "ia" 
Met Ex-beveiliging  
Ex "ic", "nA" 

Regelbereik    
● Schuifaandrijving 6DR4004-

.N.20 
3 … 14 mm (0.12 ... 0.55") 

● Schuifaandrijving 6DR4004-
.N.30 

10 ... 130 mm (0.39 ... 5.12"); tot 200 mm (7.87") op aanvraag 

● Zwenkaandrijving 30 ... 100° 
Lineariteit (na correctie door 
positieregelaar) 

± 1 % 

Hysterese ± 0,2 % 
Effect van de temperatuurinvloed 
(marge: draaihoek 120° of heffing 
14 mm) 

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

Klimaatregelingklasse  volgens DIN EN 60721-3-4 
● Opslag 1K5, echter -40 ... +90 ℃ (1K5, echter -40 ... +176 °F) 
● Transport 2K4, echter -40 ... +90 ℃ (2K4, echter -40 ... +176 °F) 
Trillingsvastheid     
● Harmonische trillingen  

(sinus) volgens IEC 60068-2-6 
3,5 mm (0.14"), 2 ... 27 Hz, 3 cycli/as 

98,1 m/s² (321.84 ft/s²), 27 ... 300 Hz, 3 cycli/as 
● Stoten volgens IEC 60068-2-29 300 m/s2(984 ft/s2), 6 ms, 4000 schokken/as 
Draaimoment wartelmoer bij 
kabelwartel van 

kunststof metaal roestvrij staal 
2,5 Nm (1.8 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 4,2 Nm (3.1 ft lb) 

Afdichtingnorm huis IP68 volgens EN 60529; NEMA 4X / Encl. Type 4X 
Voor het aansluiten op 
stroomkringen met de volgende 
maximumwaarden 

- Ui = 5 V  
Ii = 160 mA  
Pi = 120 mW 

Ui = 5 V 

Effectieve interne capaciteit - Ci = 180 nF Ci = 180 nF 
Effectieve interne inductiviteit - Li = 922 μH Li = 922 μH 

 

Certificaten en vergunningen  
CE-overeenstemming De van toepassing zijnde richtlijnen en toegepaste normen met hun uitgaveversies 

vindt u in de EG-verklaring van overeenstemming op internet. 
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Explosiebeveiliging  
Ontstekingsbeschermklassen 

Ex-aanduidingen  
ATEX/IECEx FM 

● Intrinsieke veiligheid "ia" Zone 1:  
 II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

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

● Intrinsieke veiligheid "ic" Zone 2:  
 II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc 

- 

● Niet vonkend "nA" Zone 2:  
 II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc 

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

Toegestane omgevingstemperatuur 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   Extern positiedetectiesysteem 

7.5.7.1 Toepassingsvoorwaarden voor alle apparaatuitvoeringen 
Omgevingstemperatuur Let in explosiegevaarlijke gebieden op de maximaal 

toegestane omgevingstemperatuur overeenkomstig de 
temperatuurklasse. 

● Toegestane omgevingstemperatuur voor het gebruik -40 ... +90 °C (-40 ... +194°F) 
Afdichtingsnorm 1) IP66 volgens EN 60529 / NEMA 4X 
Klimaatregelingklasse  volgens DIN EN 60721-3-4 
● Opslag 1K5, echter -40 ... +90 °C (1K5, echter -40 ... +194 °F) 
● Transport 2K4, echter -40 ... +90 °C (2K4, echter -40 ... +194 °F) 
● Bedrijf 4K3, echter -40 ... +90 °C (4K3, echter -40 ... +194 °F) 
 1) Doorslagenergie max. 1 Joule. 

7.5.7.2 Constructieve opbouw voor alle apparaatuitvoeringen 
Werkwijze  
● Slagbereik (schuifaandrijving) 3 ... 130 mm (0.12 ... 5.12") (draaihoek van de 

positieregelaaras 16 ... 90°) 
● Draaihoekbereik (zwenkaandrijving) 30 ... 100° 
Aanbouwwijze  
● Aan schuifaandrijving Via aanbouwset 6DR4004-8V en eventuele extra 

hefboomarm 6DR4004-8L aan aandrijvingen naar 
IEC 60534-6-1(NAMUR) met rib, zuilen of glad oppervlak. 

● Aan zwenkaandrijving Via aanbouwset 6DR4004-8D aan aandrijvingen met 
bevestigingsniveau volgens VDI/VDE 3845 en IEC 60534-
6-2: De vereiste aanbouwconsole moet aan de 
aanbouwzijde worden aangebracht. 

Werkstof  
● Huis Makrolon® glasvezelversterkt polycarbonaat (PC) 
Gewicht, basisapparaat Ca. 0,9 kg (1.98 lb) 
Draaimoment wartelmoer kunststof kabelwartel 2,5 Nm 
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7.5.7.3 Certificaten, vergunningen, explosiebeveiliging voor alle apparaatuitvoeringen 
Elektrische gegevens  
Voor het aansluiten op stroomkringen met 
de volgende maximumwaarden 

Ui = 5 V  
Ii = 100 mA  
Pi = 160 mW  
Ci = te verwaarlozen klein  
Li = te verwaarlozen klein 

 

Certificaten en vergunningen  
CE-overeenstemming De van toepassing zijnde richtlijnen en toegepaste normen met hun 

uitgaveversies vindt u online in de EG-verklaring van overeenstemming. 
 

Explosiebeveiliging Ex-aanduidingen   
Explosiebeveiliging volgens ATEX 
Intrinsieke veiligheid "ia" Zone 1:  

 II 2 G   Ex ia IIC T6/T4 Gb 

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

Intrinsieke veiligheid "ic" Zone 2:  
 II 3 G   Ex ic IIC T6/T4 Gc 

Niet vonkend "nA" Zone 2:  
 II 3 G   Ex nA IIC T6/T4 Gc 

Toegestane omgevingstemperatuur  T4: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)  
T6: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 

F Annex 
F.1 Certificaten 
De certificaten vindt u op de meegeleverde cd en op internet onder: 

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

F.2 Technische ondersteuning 

Technische Support  

U kunt contact opnemen met de Technische Support voor alle IA en DT producten: 

● Online via Aanvraag Support:  
 Support Aanvraag (http://www.siemens.com/automation/support-request)  

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

● Telefoon: +49 (0) 911 895 7 222 

● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 

Meer informatie over onze technische support is online beschikbaar bij  
 Technische Support (http://www.siemens.com/automation/csi/service)  

Industry Online Support  

Naast ons materiaal bieden wij online een veelomvattende informatiebasis onder:  

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

Daar vindt u:  

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
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● Actuele productinformatie, FAQs, downloads, tips en trucs. 

● Onze nieuwsbrief met actuele informatie over onze producten. 

● Een Informatie Manager om de juiste documenten voor u te vinden. 

● Ons mededelingenbord, waar gebruikers en specialisten hun kennis wereldwijd kunnen delen. 

● Uw plaatselijke contactpersoon voor Industry Automation en Drives Technologies in onze database voor 
contactpersonen. 

● Informatie over field service, reparaties, reserveonderdelen en veel meer onder "Onderhoud". 

Extra Support  

Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke Siemens contactpersoon als u nog vragen heeft over de beschreven producten 
uit deze handleiding en de juiste antwoorden niet vindt. 

Vind uw contactpersoon onder: 

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

Materiaal voor talrijke producten en systemen vindt u onder: 

Handleidingen en handboeken (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)  

Zie ook 

Productinformatie SIPART PS2 (http://www.siemens.com/sipartps2) 

Catalogus Procesinstrumentatie (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) 
 

Waarmerk 
Alle benamingen die zijn voorzien van het symbool ®, zijn geregistreerde merken van de Siemens AG. De overige benamingen in dit 
document kunnen merken zijn waarvan het gebruik door derden voor eigen doeleinden de rechten van de eigenaar kan schenden. 

Ontheffing van aansprakelijkheid 
De inhoud van dit drukwerk hebben wij gecontroleerd op overeenstemming met de omschreven hard- en software. Desondanks zijn 
afwijkingen niet uitgesloten, waardoor wij niet garant staan voor de complete overeenstemming. De gegevens in dit drukwerk worden 
regelmatig gecontroleerd en noodzakelijke correcties zijn opgenomen in de volgende oplagen. 

Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
 
SIPART PS2 (6DR5...) 
A5E03436620, 02/2014 
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