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PL

Deklaracja zgodnoÊci
zgodnie z dyrektywà EC 89/392/EEC, aneks II B i 89/336/EEC.

Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e urzàdzenia opisane w tej instrukcji sà wytwarzane zgodnie
z odpowiednimi normami i sà przeznaczone do monta˝u w urzàdzeniu lub aplikacji mechanicznej.

Uruchomienie urzàdzenia lub aplikacji jest mo˝liwe dopiero po stwierdzeniu,
˝e urzàdzenie/aplikacja tak˝e spe∏niajà normy zgodne z dyrektywà EC 89/392/EEC i 89/336/EEC.

Ta deklaracja zgodnoÊci ma zastosowanie do nast´pujàcych pozycjonerów PMV:
P5, EP5, F5.

D

Hersteller-Erklärung
im sinne der EG-richtlinie 89/392/EWG, Anhang II B und 89/336/EWG.

Hiermit erklären wir, daß die in diesem Blatt beschriebenen Geräte entsprechend den gültigen
Normen gebaut und zum Einbau in eine Maschine oder Applikation bestimmt sind, sowie daß

deren Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde, daß diese
Maschine/Applikation ebenfalls der EG-Richtlinie 89/392/EWG und 89/336/EWG entspricht.

Diese Herstellererklärung hat für folgende PMV-Stellungsregler-Serien Gültigkeit:
P5, EP5, F5.

F

Déclaration de fabricant
au sens dela directive de la CE 89/392/CEE, annexe II B et CE/89/336/CEE.

Nous déclarons par la présente que les appareils décrits sur cette page sont construits en
conformité avec les normes en vigueur et qu'ils sont destinés à être montés dans une machine

ou une application, nous déclarons également que leur mise en service est interdite tant qu'il n'a
pas été constaté que cette machine/application satisfait également

à la directive CE 89/392 CEE et CE/89/336/CEE.
Cette déclaration de fournisseur est valable pour les types d'appareils PMV suivants:

P5, EP5, F5.

Mr. Jan-Eric Andersson
President,  Palmstiernas Instrument AB

Deklaracja zgodnoÊci ∑ Hersteller-Erklärung ∑ Déclaration de fabricant
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1. Wprowadzenie

Aktualne instrukcje produktów PMV (w j´zyku angielskim) znajdujà si´ na stronie www.pmv.nu

System sterowania zaworu P5 jest opracowanym przez firm´ PMV systemem pozycjonowania o
budowie modu∏owej. Podstawowà jednostkà systemu jest pozycjoner pneumatyczny, przystosowany
do nap´dów jedno i dwustronnego dzia∏ania. P5 wyposa˝ony jest standartowo w d∏awiki, zawór o
du˝ym wzmocnieniu, przy∏àcza manometrów oraz uszczelnionà o-ringami obudow´. Obudowa
wykorzystuje unikatowe uszczelnienie typu o-ring, które mo˝na ustawiç w pozycji uszczelnienie lub
odparowanie.

Modu∏owa konstrukcja umo˝liwia ∏atwà rozbudow´ o akcesoria: konwerter I/P i / lub modu∏ sprz´˝enia
zwrotnego. Obie jednostki sà ca∏kowicie izolowane od podstawowej jednostki pneumatycznej.
Akcesoria sà montowane fabrycznie lub na miejscu instalacji.

Konstrukcj´ pozycjonera charakteryzuje ∏atwo dost´pna regulacja zera oraz zakresu pracy a tak˝e
prosta wymiana cz´Êci zamiennych.

Modu∏ I/P
zachowuje ostatnià pozycj´ po
awarii lub zaniku napi´ciaModu∏ I/P w wykonaniu przeciwwybuchowym

Standartowy lub I/S modu∏
konwertera I/P

Pozycjoner pneumatyczny P5

Wskaênik
kopu∏owy

Manometry

P∏yta
adaptacyjna

F5, Modu∏ sprz´˝enia zwrotnego

Trzpienie

Profil monta˝owy

F5, wykonanie przeciwwybuchowe
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1a. Zalecenia odnoÊnie przechowywania

Przechowywanie pozycjonera oraz modu∏u sprz´˝enia zwrotnego, procedury
przy przenoszeniu

Pozycjoner PMV oraz modu∏ sprz´˝enia zwrotnego sà urzàdzeniami precyzyjnymi, które powinny
byç przechowywane w sposób nie gro˝àcy uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Pozycjoner elektropneumatyczny oraz modu∏ sprz´˝enia zwrotnego zawierajà cz´Êci
elektroniczne, które mogà ulec zniszczeniu w kontakcie z wodà. Nale˝y przedsi´wziàç Êrodki
ostro˝noÊci w celu nie dopuszczenia do zalania urzàdzenia w trakcie przechowywania.

Magazynowanie
Fabrycznie zapakowane urzàdzenia PMV nale˝y przechowywaç w czystym, suchym
pomieszczeniu o regulowanej temperaturze (15-26°C), chroniç przed bezpoÊrednim
oddzia∏ywaniem promieni s∏onecznych oraz czynników zewn´trznych (deszcz itp.).

Przechowywanie po zamontowaniu
Informacja: Po zamontowaniu i podaniu powietrza, ciÊnienie zabezpiecza modu∏ przed
wnikaniem zanieczyszczeƒ i korozjà. Zaleca si´ nie wy∏àczanie ciÊnienia zasilajàcego.

• Po zamontowaniu urzàdzenia, nale˝y niezw∏ocznie zasiliç powietrzem
i pozostawiç pod ciÊnieniem

• Je˝eli pozycjoner pracuje na zewnàtrz, nale˝y dokr´ciç wszystkie Êruby,
które mog∏y ulec poluzowaniu w czasie transportu. Nale˝y upewniç si´, ˝e
wszystkie cz´Êci obudowy sà uszczelnione.

Obudowa modu∏u zwrotnego powinna byç skr´cona, wejÊcia kablowe nale˝y uszczelniç.
Pozycjoner nale˝y opakowaç i uszczelniç przed wp∏ywem wody oraz chroniç przed
bezpoÊrednim wp∏ywem deszczu, Êniegu i promieni s∏onecznych. Wewnàtrz opakowania nale˝y
umieÊciç Êrodek higroskopijny.

Pozycjonery pneumatyczne
Urzàdzenia powinny mieç uszczelnione wszystkie przy∏àcza oraz nale˝y chroniç je przed
bezpoÊrednim oddzia∏ywaniem warunków atmosferycznych. W przypadku d∏ugiego
przechowywania (ponad miesiàc) lub transportu morskiego, nale˝y zabezpieczyç pozycjoner
opakowaniem plastikowym i Êrodkiem higroskopijnym.

Potencjalne êród∏a uszkodzeƒ
Je˝eli jednostki przechowywane sà w goràcym i wilgotnym klimacie, dzienne wahania
temperatury powodujà zmian´ obj´toÊci powietrza, a tym samym przenikanie powietrza z i do
obudowy pozycjonera. Zale˝nie od lokalnych zmian temperatury i wilgotnoÊci oraz punktu
rosy, wewnàtrz obudowy mo˝e pojawiç si´ kondensat, który w module konwertera I/P mo˝e
doprowadziç do wadliwego funkcjonowania lub uszkodzenia modu∏u. Mo˝liwoÊç uszkodzenia
jest szczególnie wysoka w klimatach po∏udniowych, je˝eli jednostki sà nara˝one na bezpoÊrednie
oddzia∏ywanie promieni s∏onecznych.

Aby otrzymaç bardziej szczegó∏owe informacje, prosimy skontaktowaç si´ z naszym biurem.
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IP5-SEAL

P5-SEAL

Uszczelnienie ochronne (magazynowe)
[Storage Seal]

P5/EP5 jest fabrycznie wyposa˝ony w pokryw´
uszczelniajàcà wszystkie przy∏àcza. Pokrywa s∏u˝y
tylko jako ochrona na czas przechowywania, nie
nale˝y jej u˝ywaç podczas normalnej pracy pozy-
cjonera. Je˝eli pokrywa zosta∏a zdj´ta lub zniszczo-
na to przed kolejnym transportem lub przechowywa-
niem  nale˝y si´ upewniç, ˝e wszystkie przy∏àcza sà
nale˝ycie uszczelnione. U˝yç zatyczek oznaczonych
I, S i OUT, dostarczanych na pokrywie ochronnej lub
u˝yç taÊm´ wodoodpornà.

P5
Zdjàç pokryw´ ochronnà z bloku przy∏àczy,
zamontowaç pozycjoner na si∏owniku/zaworze,
pod∏àczyç zgodnie z rozdzia∏em 5 (strona 9).
Skalibrowaç zakres i zero zgodnie z wytycznymi
z rozdzia∏u 7 (strona 11).
WyczyÊciç pozosta∏oÊci oleju lub czàstek sta∏ych
z przy∏àczy  i ponownie zabezpieczyç nieu˝ywane
przy∏àcza przy pomocy zatyczek oznaczonych I, S
i OUT, dostarczanych na pokrywie ochronnej lub
u˝yç taÊm´ wodoodpornà

EP5
Powy˝sze instrukcje P5 dotyczà tak˝e modu∏u
pozycjonera EP5. Zdjàç pokryw´ ochronnà z
przy∏àcza IE, pod∏àczyç przewód sygna∏owy oraz u˝yç
w∏aÊciwych d∏awików przewodów w celu
dok∏adnego uszczelnienia modu∏u.
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2. Zasada dzia∏ania

P5 dzia∏a na zasadzie równowagi si∏. Si∏a jest inicjowana przez ciÊnienie sterujàce, przeka-
zywane przez membran´ do ramienia równowa˝àcego. Si∏a przeciwdzia∏ajàca inicjowana jest
przez spr´˝yn´ zwrotnà i jest proporcjonalna do pozycji ramienia dolnego. Pozycja ramienia
dolnego jest okreÊlona przez pozycj´ krzywki, która jest po∏àczona z trzpieniem i wa∏kiem
nap´dowym i stanowi sprz´˝enie zwrotne z si∏ownika/zaworu. Gdy dwie powy˝sze si∏y sà sobie
równe, rami´ równowa˝àce i t∏oczek w zaworze pilotujàcym sà w pozycji neutralnej - ca∏a
jednostka jest w pozycji zrównowa˝onej. Do zaworu pilotujàcego powietrze doprowadzone
jest przez port S, i steruje przep∏ywem powietrza przez porty C1 i C2.

Dochodzenie do pozycji równowagi.
Zwi´kszajàce si´ ciÊnienie sterujàce powoduje obni˝enie si´ membrany (1), Êciskajàc spr´˝yn´
(3). Rami´ równowa˝àce (2) przesuwa t∏oczek (7) w zaworze pilotujàcym (8), który przekazuje
powietrze zasilajàce do nap´du i jednoczeÊnie odpowietrza drugà komor´ w nap´dzie (przez
port OUT).
Ze zwi´kszajàcym si´ ciÊnieniem, si∏ownik  zaczyna si´ obracaç (lub przesuwaç liniowo),
obracajàc trzpieƒ (6) pozycjonera. Trzpieƒ obraca krzywk´ (5), naciskajàc na rami´ dolne (4)
powodujàc ÊciÊni´cie spr´˝yny (3). Ruch b´dzie trwa∏  a˝ do momentu zrównowa˝enia dwóch
si∏ przeciwstawnych i osiàgni´cia przez pozycjoner pozycji zrównowa˝onej.
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3. Wymagania odnoÊnie powietrza

Maksymalne ciÊnienie zasilajàce to 1 MPa (150 psi).
Powietrze powinno byç czyste, suche i wolne od oleju, wody, wilgoci, obcych czàstek i cia∏
sta∏ych.

Powietrze powinno byç osuszone do punktu rosy przynajmniej o 10°C (18°C) ni˝szego od
najni˝szej spodziewanej temperatury otoczenia.
Aby zapewniç odpowiednià jakoÊç powietrza, zalecany jest monta˝ filtra <40µ w mo˝liwie
bliskim po∏o˝eniu pozycjonera.
Przed pod∏àczeniem powietrza do pozycjonera, zaleca si´ przedmuchanie przewodów przez
oko∏o 2-3 minuty i upewnienie si´, ˝e w przewodach nie znajdujà si´ zabrudzenia i inne cia∏a
sta∏e. Podczas przedmuchiwania, przewód nale˝y w∏o˝yç do du˝ej, papierowej torby i
obserwowaç zatrzymujàcy si´ na niej olej lub wilgoç. Je˝eli mimo przedmuchania, na torbie
dalej zatrzymuje si´ olej lub wilgoç nale˝y sprawdziç instalacj´ i przygotowanie spr´˝onego
powietrza.

Niska jakoÊç powietrza jest g∏ównà przyczynà awarii urzàdzeƒ wykorzystujàcych spr´˝one
powietrze.

4. Monta˝

P5 montuje si´ przy pomocy wsporników ISO F05 (4 otwory) i zestawu mota˝owego PMV ISO,
lub przy u˝yciu opcjonalnego wspornika monta˝owego i Êrub (5) na istniejàcym zestawie
monta˝owym PMV.
Bardzo wa˝ne jest w∏aÊciwe dopasowanie trzpienia pozycjonera do wa∏ka nap´dowego, gdy˝
niew∏aÊciwe po∏àczenie mo˝e spowodowaç szybsze zu˝ycie po∏àczenia.
Specjalna konstrukcja wa∏ka/trzpienia pozycjonera umo˝liwia ∏atwà i szybkà wymian´ trzpienia.
Aby zapewniç w∏aÊciwe po∏àczenie, trzpieƒ (3) ma specjalny zatrzask (2). Podczas monta˝u
trzpienia, odg∏os “klikni´cia” potwierdza osiàgni´cie pewnego po∏àczenia mi´dzy p∏askownikiem
(1) a rowkiem w wa∏ku pozycjonera.
Trzpieƒ demontuje si´ poprzez w∏o˝enie dwóch wkr´taków pod dwie sto˝kowe powierzchnie
trzpienia i delikatne odgi´cie. Po zwolnieniu zatrzasku (2), mo˝na wyjàç trzpieƒ.
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5. Przy∏àcza

Przy∏àcza powietrza majà gwinty 1/4’’ G lub NPT. Przy∏àcza manometrów: 1/8’’ G lub NPT.
Do uszczelniania zalecamy u˝ywanie taÊmy teflonowej, Loctite 577 lub podobnych uszczelnieƒ.

Przy∏àcza elektryczne w module I/P to 1/2’’ NPT lub gniazdo PG 13.5 (M20).

Port I Pneumatyczny sygna∏ wejÊciowy 20-100kPa (3-15 psi)
Port S CiÊnienie zasilajàce, maksymalnie 1 MPa (150 psi), minimum 0,15 Mpa (21 psi)

dla EP5
Port C1, C2 Przy∏acza do nap´du (0,2 - 1 MPa). Port otwarcia - C2
OUT Port wyrzutu powietrza. Nie blokowaç ! Opcjonalny filtr wyrzutu
Port IP Port manometrów dla pneumatycznego sygna∏u wejÊciowego
Port IE Elektryczny sygna∏ wejÊciowy (4-20mA) (na jednostce I/P)
Port P Port manometrów do ciÊnienia wyjÊciowego jednostki I/P (na jednostce I/P)

Porty IP, P, S, C1 i C2 sà uszczelnione przez zaty-
czki. Aby zamontowaç manometr nale˝y wykr´-
ciç zatyczk´ i wkr´ciç przyrzàd. Do uszczelnia-
nia zalecamy u˝ywanie taÊmy teflonowej, Loctite
577 lub podobnych uszczelnieƒ.

Port OUT s∏u˝y do odpowietrzenia jednostki. Ca∏e
powietrze z pozycjonera, nap´du i jednostki I/P jest
wyrzucane do atmosfery przez port OUT. Nie
wolno blokowaç tego portu! Aby zabezpieczyç port
przed przypadkowym blokowaniem przez inne
elementy, do portu mo˝na przy∏àczyç t∏umik ha∏asu
lub rur´ wydechowà. Minimalna Êrednica wyrzutu
z t∏umika lub rury to 9mm (3/8’’).

W przypadku u˝ywania gazu innego ni˝ powie-
trze atmosferyczne, prosimy skontaktowaç si´ z
naszym biurem

Jednostka I/P (pozycjonera EP5) jest zasilana z portu
S. Port I jest automatycznie uszczelniany i odcinany.
Nie nale˝y dokonywaç jakichkolwiek pod∏àczeƒ
do tego portu. Patrz strona 13 i 14 w celu uzyskania
dodatkowych informacji.

Je˝eli pozycjoner steruje nap´dem jednostronnego
dzia∏ania, zaÊlepienie portu C1 zwi´ksza sygna∏
otwarcia zaworu, zaÊlepienie portu C2 zmniejsza
sygna∏ otwarcia zaworu.
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6. Pokrywa przednia i pokrywa wskaênika

Pokrywa pozycjonera P5 jest uszczelniona przy pomocy uszczelki okràg∏ej (1) (“o-ring”) oraz
skr´cona przy pomocy czterech Êrub. Uszczelka mo˝e byç wybrzuszona na specjalnych karbach
w pokrywie, co zapewnia odparowanie kondensatu. W pokrywie znajduje si´  osiem karbów.
System uszczelki okràg∏ej jest wspólny dla jednostek pneumatycznych systemu P5 oraz jednostek
I/P i sprz´˝enia zwrotnego. Ten unikatowy system uszczelnieƒ umo˝liwia kompletne
uszczelnienie lub rozszczelnienie jednostki za pomocà prostej zmiany pozycji o-ringu.

Pokrywa wskaênika (3) jest uszczelniona za pomocà uszczelki okràg∏ej (“o-ring”) i zamocowana
za pomocà z∏àcza bagnetowego. Pokrywa ta stanowi tak˝e zabezpieczenie dla pokrywy
identyfikacyjnej (4).
Aby zdjàç pokryw´ wskaênika nale˝y jà lekko przekr´ciç przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, a˝ do momentu poluzowania pokrywy. Pokrywa identyfikacyjna (4) i uszczelka (5) sà
teraz gotowe do demonta˝u. Podczas monta˝u pokrywy wskaênika i pokrywy identyfikacyjnej
nale˝y si´ upewniç, czy uszczelka jest prawid∏owo osadzona.
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7. Kalibracja

Pozycjonery P5/EP5 sà fabrycznie skalibrowane na
obrót 90°±0,5 (mo˝liwa jest tak˝a kalibracja 30,
45 lub 60° - patrz zamontowana krzywka).
W wi´kszoÊci zastosowaƒ, zawór w pozycji
zamkni´tej jest bardziej krytycznà sytuacjà ni˝
zawór w pozycji otwartej, dlatego nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na regulacj´ zera (a tym samym
pozycj´ zamkni´tà zaworu). Kalibracj´ nale˝y
zawsze zaczynaç od podania sygna∏u 0% i regulacji
zera. P5/EP5 kalibruje si´ przez przekr´cenie
rade∏kowanej nakr´tki (1) i (4). Strza∏ki na ramieniu
(5) wskazujà kierunek obrotu nakr´tki:
< “+” = Zwi´kszenie zera / zakresu
> “-” = Zmniejszenie zera / zakresu

Procedura kalibracji:
Przed przystàpieniem do kalibracji nale˝y
sprawdziç osadzenie krzywki - rozdzia∏ 9.
1. Podaç sygna∏ sterujàcy 0% (0% = 20kPa / 3 psi

lub 4mA).
2. Odczekaç do ustabilizowania si´ uk∏adu.
3. Wyregulowaç zero przez obrót srebrnej nakr´tki

rade∏kowanej (4) (ni˝sza) r´cznie lub przy
pomocy wkr´taka (7) z zewnàtrz.

4. Podaç sygna∏ sterujàcy 100% (100% = 100 kPa
/ 15 psi lub 20mA).

5. Odczekaç do ustabilizowania si´ uk∏adu i
zapami´taç wynik.

6. Podaç sygna∏ sterujàcy 0%
7. Je˝eli potrzeba, wyregulowaç zakres. W tym

celu nale˝y poluzowaç Êrub´ (2), nast´pnie
przekr´ciç ˝ó∏tà nakr´tk´ (wy˝sza) (1) “+” lub
“-” i na koniec skr´ciç Êrub´ (2). Górna cz´Êç
spr´˝yny nie mo˝e stykaç si´ z prowadnicà
spr´˝yny (3).

8. Sprawdziç zero i ewentualnie doregulowaç.
9. Powtórzyç kroki 2 do 8, a˝ do osiàgni´cia pe∏nej

kalibracji.
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8. Regulacja wskaênika

Aby wyregulowaç wskaênik, nale˝y zdjàç pokryw´ górnà i pociàgnàç za wskaênik do góry tak
d∏ugo, aby wyszed∏ ze Êruby imbusowej.
Przed monta˝em wskaênika nale˝y si´ upewniç, ˝e Êruba imbusowa jest skr´cona. Wcisnàç
wskaênik na Êrub´ i wyregulowaç jà przez obrót zgodnie ze wskazówkami zegara do w∏aÊciwej
pozycji.

9. Regulacja krzywki

Po zdj´ciu pokrywy i wskaênika nale˝y poluzowaç Êrub´ (1) i przekr´ciç nakr´tk´ dociskowà
krzywki (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dopóki nie nastapi poluzowanie krzywki.
Ustawiç krzywk´ (3), upewniajàc si´, ˝e ∏o˝ysko (4) porusza si´ po czynnej stronie krzywki
(grzbiet). Aby zabezpieczyç krzywk´ nale˝y najpierw upewniç si´, ̋ e Êruba (1) jest wycofana do
góry a nast´pnie dokr´ciç nakr´tk´ krzywki (2) oraz Êrub´ (1). Zamontowaç i wyregulowaç
wskaênik oraz za∏o˝yç pokryw´.

10. D∏awiki

Standartowe, wbudowane d∏awiki (5) sà zlokalizowane
na bloku przy∏àczy, zapewniajàc prostà regulacj´
pr´dkoÊci ruchu.
Aby osiàgnàç maksymalnà pr´dkoÊç ruchu, d∏awiki
powinny byç ustawione na wartoÊç minimalnà (patrz
rys.).
Dla si∏owników dwustronnego dzia∏ania nale˝y d∏awiç
jedynie stron´ wyjÊciowà (OUTLET) i ustawiç d∏awik
zasilania (SUPPLY) na wartoÊç minimalnà.
Dla si∏owników jednostronnego dzia∏ania nale˝y
regulowaç oba d∏awiki, zale˝nie od charakteru pracy
urzàdzenia



- 13 -

11. Jednostka I/P, EP5

Uwaga! Jednostki montowane w strefach niebezpiecznych muszà mieç odpowiednie
dopuszczenia.

Modu∏ I/P montuje si´ bezpoÊrednio na górze pozycjonera (P5). Nie jest wymagane dodatkowe
zasilanie, powietrze jest pobierane z pozycjonera P5.
Port I pozycjonera, na czas pracy z modu∏em I/P zostanie odci´ty a odpowiedni port na bloku
pomiarowym uszczelniony. Modu∏ I/P akceptuje sygna∏ wejÊciowy 4-20mA.

Modu∏ I/P jest fabrycznie wyposa˝ony w filtr 30 µ (rys. 4).
Uwaga! Nie nale˝y u˝ywaç modu∏u bez zamontowanego filtra i zatyczki filtra. Gdy pozycjoner
jest zasilony powietrzem nie nale˝y odkr´caç zatyczki filtra.

Zakres i zero dla modu∏u I/P jest fabrycznie ustawiony i nie wymaga regulacji.
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12. Monta˝ modu∏u I/P na pozycjonerze

Wy∏àczyç ciÊnienie zasilajàce i od∏àczyç sygna∏ sterujàcy w porcie I. Poluzowaç Êruby (3) i
zdjàç blok przy∏àczeniowy (1), manometr lub zatyczk´ z portu IP, przy∏àcze z portu I i uszczelk´
(4). Ostro˝nie zamontowaç uszczelk´ (6), dostarczanà ∏àcznie z modu∏em I/P. Je˝eli modu∏ jest
zamontowany prawid∏owo, port I zostanie odci´ty przez uszczelk´.
Nale˝y upewniç si´, ˝e spr´˝yna zaworu nadmiarowego (5) jest prawid∏owo zainstalowana.
Zamontowaç blok przy∏àczeniowy (1) na pozycjoner (2).
Zdjàç pokryw´ modu∏u I/P.
Zamontowaç modu∏ I/P na górze pozycjonera, upewniajàc si´, ˝e cztery uszczelki okràg∏e sà
w∏aÊciwie za∏o˝one. Skr´ciç modu∏ trzema Êrubami (patrz rys. 1 i 2 na stronie 13). Najpierw
nale˝y skr´ciç (1), potem (2).

Uwaga! Jednostki montowane w strefach niebezpiecznych muszà mieç odpowiednie
dopuszczenia.

Zamontowaç kabel sygna∏owy do portu IE i uszczelniç przy∏àcze d∏awikiem (patrz rys. 5 na
stronie 13). Dopasowaç uszczelk´ okràg∏à jednostki I/P do w∏aÊciwej konfiguracji - uszczelnienie
lub odparowanie (patrz rys. 3 na stronie 13 lub rozdzia∏ 6 na stronie 10). Manometr wskazujàcy
sygna∏ wyjÊciowy z modu∏u I/P nale˝y zamontowaç do portu P. Przed podaniem ciÊnienia,
nale˝y upewniç si´, ˝e filtr i zatyczka filtra jest prawid∏owo dokr´cona (patrz rys. 4 na stronie
13).
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13. Konserwacja

Zawór pilotujàcy

Aby zdemontowaç zawór pilotujàcy w celu czyszczenia i konserwacji nale˝y wykr´ciç Êrub´
(1) i ostro˝nie wyjàç zespó∏ (2). Powoli wyjàç t∏oczek (3) i wyczyÊciç cz´Êci, u˝ywajàc metanolu
lub podobnego Êrodka. Osuszyç cz´Êci spr´˝onym powietrzem. W∏o˝yç t∏oczek (3) do korpusu
zaworu, po∏o˝yç na p∏askiej powierzchni i powoli podnieÊç za drugi koniec zaworu. Przed
osiàgni´ciem kàta 20°, t∏oczek powinien samoczynnie wysunàç si´ z zaworu.

Je˝eli cz´Êci noszà oznaki zu˝ycia, nale˝y wymieniç je na nowe. Mieszanie cz´Êci nowych i
starych (np. nowy t∏oczek i stary korpus zaworu) mo˝e doprowadziç do przecieków powietrza
i nierównej pracy zaworu.
Sprawdziç uszczelk´ okràg∏à, nast´pnie zamocowaç zawór w pozycjonerze, wciskajàc go w
kierunku Êcianki obudowy pozycjonera i zabezpieczyç Êrubà (1). Nale˝y upewniç si´, ̋ e spr´˝yna
(4) na ramieniu równowa˝àcym (5) jest prawid∏owo zainstalowana w rowku t∏oczka (6). Ponownie
sprawdziç p∏ynnoÊç pracy zaworu.

Aby zapewniç wysokà jakoÊç dzia∏ania nale˝y u˝ywaç oryginalnych cz´Êci dostarczanych przez
PMV.
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Membrana

Je˝eli P5 jest wyposa˝ony w modu∏ I/P (EP5), przed konserwacjà membrany nale˝y go
zdemontowaç.

Podczas instalacji membrany nale˝y upewniç si´, ˝e po obu stronach znajdujà si´ po jednej
podk∏adce.
Na∏o˝yç Loctite 577 na gwint, za∏o˝yç Êrub´ (3) i zmontowaç.
Upewniç si´, ˝e membrana jest wyÊrodkowana.

Sprawdziç uszczelk´ pokrywy membrany (2). Za∏o˝yç uszczelk´ w korpus pozycjonera i
zamontowaç pokryw´ (2). Skr´ciç naprzemiennie Êrubami (1). Moment dokr´cania to 4.5 Nm
(40 in-lbs).
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Spr´˝yna zwrotna

Dost´p do spr´˝yny sprz´˝enia zwrotnego
uzyskuje si´ po zdj´ciu pokrywy przedniej i
wskaênika.
Przytrzymaç górnà cz´Êç spr´˝yny (1),
pociàgnàç jà w dó∏ i wyciàgnàç.
Podczas monta˝u, trzymaç spr´˝yn´ za
górnà cz´Êç, wprowadziç dolnà cz´Êç w
Êrub´ regulacji zera a nast´pni´ Êcisnàç od
góry i w∏o˝yç pod rami´ równowa˝àce (2).
Upewniç si´, ˝e spr´˝yna zosta∏a
prawid∏owo wpasowana mi´dzy Êrub´ zera
a odpowiednie wyci´cie w ramieniu (2).

Rami´ równowa˝àce

Wymiana ramienia równowa˝àcego jest
mo˝liwa dopiero po demonta˝u modu∏u
I/P, membrany i spr´˝yny zwrotnej (patrz
strony 13, 14 i 16). Poluzowaç Êruby (3) i
wyjàç rami´.
Podczas monta˝u ramienia nale˝y upewniç
si´, ˝e spr´˝yna (4) na spodniej stronie
ramienia balansowego (5) jest dobrze
w∏o˝ona w rowek t∏oczka (6). Dokr´ciç dwie
Êruby (3), przytrzymujàc rami´
równowa˝àce.
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Rami´ dolne

Dost´p do ramienia dolnego uzyskuje si´ po zdj´ciu pokrywy przedniej, wskaênika, spr´˝yny
zwrotnej i krzywki.
Poluzowaç Êrub´ (2) i wymontowaç ogranicznik (1).
Wyjàç Êrub´ (3), rami´ dolne (4), prowadnic´ (5) i spr´˝yn´ (6).
Sprawdziç prowadnic´ i rami´ dolne pod kàtem zu˝ycia i wymieniç w miar´ potrzeby. WyczyÊciç
prowadnic´ i zamontowaç w ramieniu dolnym. Rami´ powinno poruszaç si´ ∏atwo i p∏ynnie.
Zamontowaç rami´ dolne i prowadnic´ do obudowy pozycjonera, upewniajàc si´, ˝e spr´˝yna
(6) jest prawid∏owo zamontowana na ramieniu i obudowie pozycjonera.
Zabezpieczyç rami´ i prowadnic´ Êrubà (3).
Ponownie sprawdziç, czy rami´ porusza si´ p∏ynnie.
Na∏o˝yç niewielkà iloÊç smaru na wypust ramienia, zamontowaç i dokr´ciç ogranicznik (1)
Êrubà (2).
Zamontowaç krzywk´, spr´˝yn´ zwrotnà, wskaênik i pokryw´ przednià.

Uszczelki okràg∏e

Z up∏ywem czasu, uszczelki stajà si´ kruche i ∏amliwe. Mo˝e to doprowadziç do obni˝enia
funkcjonalnoÊci pozycjonera lub nawet uszkodzenia urzàdzenia.
Zawsze, podczas pracy urzàdzenia nale˝y regularnie sprawdzaç uszczelki i wymieniaç wadliwe.
Cienka warstwa smaru silikonowego, na∏o˝ona na uszczelki NBR (czarne) przed∏u˝a ich
˝ywotnoÊç. Na uszczelki typu Q (czerwone) nale˝y nak∏adaç smary bezsilikonowe.
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Zatyczka filtra

Uwaga! Nie u˝ywaç pozycjonera bez zamontowanego filtra i zatyczki. Nie próbowaç
odkr´caç zatyczki filtra gdy pozycjoner jest zasilony spr´˝onym powietrzem.

EP5 jest wyposa˝ony w drugi filtr, zlokalizowany na boku modu∏u I/P.
Przed wymianà filtra nale˝y sprawdziç, czy pozycjoner nie jest pod ciÊnieniem a nast´pnie
odkr´ciç zatyczk´ filtra (1). Wyciàgnàç filtr (3) i za∏o˝yç nowy do zatyczki. Sprawdziç stan
uszczelki (2) i przedzia∏u filtra w pozycjonerze. Je˝eli znaleziono oznaki wilgoci, nale˝y sprawdziç
filtry w instalacji i separatory wody i oleju. Wilgoç mo˝e spowodowaç uszkodzenie modu∏u I/P.
Zamontowaç filtr i zatyczk´.
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14. Modu∏ sprz´˝enia zwrotnego

Patrz instrukcja modu∏u sprz´˝enia zwrotnego aby uzyskaç informacje o monta˝u i kalibracji.

P5 lub EP5, wchodzàce w sk∏ad “Systemu Sterowania Zaworem” (“Valve Control System”) mo˝na
w ∏atwy sposób wyposa˝yç w modu∏ sprz´˝enia zwrotnego F5. Modu∏ ten montuje si´
bezpoÊrednio na pozycjonerze, w miejsce pokrywy przedniej. Uszczelka modu∏u F5 oferuje te
same cechy jak uszczelka pozycjonera P5 tzn. mo˝liwoÊç pracy jako uszczelnienie lub
odparowanie. Wskaênik i pokryw´ przednià mo˝na wtedy zainstalowaç na module F5.

Uwaga! Jednostki montowane w strefach niebezpiecznych muszà mieç odpowiednie
dopuszczenia.

Monta˝ modu∏u sprz´˝enia zwrotnego:
• Zdemontowaç pokryw´ przednià, wskaênik i Êrub´ imbusowà z góry trzpienia pozycjonera.
• Zamontowaç sprz´g∏o (4) i za∏o˝yç uszczelk´ okràg∏à w pozycji uszczelnienie lub

odparowanie (patrz rozdzia∏ 6, strona 10).
• Zamontowaç modu∏ sprz´˝enia zwrotnego (9) na górze pozycjonera, upewniajàc si´, ˝e

sprz´g∏o jest prawid∏owo dopasowane (przed dokr´ceniem czterech Êrub [5]).
• Pod∏àczyç kable i uszczelniç je (patrz instrukcja F5).
• Ustawiç krzywk´ i/lub potencjometr we w∏aÊciwà pozycj´.
• Zamontowaç wskaênik i pokryw´ przednià.
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15. Rozwiàzywanie problemów

Informacja: Wszystkie pozycjonery PMV majà
numer seryjny. Podczas kontaktu z fabrykà lub
serwisem prosimy zawsze podawaç numer
seryjny wyrobu.

Zmiana sygna∏u sterujàcego nie wywo∏uje
˝adnej reakcji pozycjonera:
• Sprawdziç wskaênik i Êrub´.
• Sprawdziç ciÊnienie zasilajàce pozycjonera

i doprowadzenie powietrza do nap´du.
• Sprawdziç sygna∏ wejÊciowy pozycjonera
• Sprawdziç membran´ (pod kàtem

przecieków lub zniszczenia)
• Sprawdziç zawór pilotujàcy
• Sprawdziç prawid∏owe ustawienie krzywki
• Sprawdziç wyjÊcie z modu∏u I/P

Zmiana sygna∏u powoduje przesterowanie
nap´du  do pozycji koƒcowej:
• Sprawdziç sprz´g∏o mi´dzy nap´dem a

pozycjonerem.
• Sprawdziç krzywk´ i Êrub´ dociskajàcà.
• Sprawdziç sygna∏ wejÊciowy.

Niedok∏adne pozycjonowanie:
• Zabrudzony lub zu˝yty zawór pilotujàcy.
• Uszkodzona lub przeciekajàca membrana
• Wahania sygna∏u wejÊciowego.
• Nieprawid∏owy rozmiar nap´du.
• Wysokie tarcie na zaworze lub nap´dzie.
• Wysoki moment obrotowy na zaworze/

nap´dzie.
• Luêna krzywka

16. Dane techniczne

5P 5PE
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(Informacje w tej instrukcji mogà ulec zmianie bez powiadomienia)
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17. Rysunek rozbity
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18. Lista cz´Êci zamiennych

.zoP icÊ´zcrN .tzS sipO

1 1 awodubO

2 2-5P 1 à∏gàrkoàklezczsuzaindezrpawyrkoP

3 N3SA-5P 1 watsez,''4/1TPNywoinezca∏yzrpkolB

3 G3SA-5P 1 watsez,''4/1Gywoinezca∏yzrpkolB

4 4-5P 1 ogeworaimdanurowazany˝´rpS

6 P6-5P 1 5PaldeineinlezczsU

6 PE6-5P 1 5PEaldeineinlezczsU

7 7-5P 1 meignir-ozynarbmemawyrkoP

8 8-5P 1 anarbmeM

9 9-5P 2 ynarbmemakda∏kdoP

01 01-5P 1 ecà˝awonwór´imaR

31 513/31SA-5P 1 isp51-3ogentorwzaine˝´zrpsany˝´rpS

31 036/31SA-5P 1 isp03-6ogentorwzaine˝´zrpsany˝´rpS

81 81-5P 1 watsez,enlod´imaR

91 91-5P 1 acindaworP

02 02-5P 1 any˝´rpS

12 A12-5P 1 ak∏azrts-kinêaksW

12 F12-5P 1 agalf-kinêaksW

12 P12-5P 1 akwózaksw-kinêaksW

22 T22-5P 1 àklezczsuzatsyzcorzezrp,akinêakswawyrkoP

22 F22-5P 1 àklezczsuzagalf,akinêakswawyrkoP

22 B22-5P 1 àklezczsuzanoipelÊaz,akinêakswawyrkoP

42 42-5P 1 kinzcinargO

52 52-5P 1 àklezczsuzycàjutoliprówaZ

62 62-5P 1 àburÊiàklezczsuzke∏aW

72 72-5P 1 àkburÊz,ikwyzrkawoksicodaburÂ

92 92-5P 1 arezawyrkoP

03 03-5P 1 awyrkoP

13 13-5P 1 imaburÊzeinzcà∏,ywo˝atnomkinropsW

23 23-5P 1 ewoklukoksy˝o̧

53 xx/xx-5P 1 anjycakifytnediawyrkoP

63 N74021 4 ''8/1TPNakzcytaZ

63 G74021 4 G''8/1akzcytaZ

73 xxK-5P 1 akwyzrK

,54-83
08-57

swercS-5P 1 5PE/5PburÊwatseZ

,35-64
,38-18

,76,6
07

RBNlaeS-5P 1 RBN,lyrtiN,5PE/5Phcy∏gàrkokelezczsuwatseZ

,35-64
,38-18

,76,6
07

QlaeS-5P 1 Q,nokiliS,5PE/5Phcy∏gàrkokelezczsuwatseZ

45 xxS-5P 1 aineipzrtretpadA

P/Iu∏udomicÊ´zcatsiL

16 1 P/Iu∏udomawodubO

26 2-5E 1 imaburÊezP/Iawyrkop

36 N3SA-5E 1 watsez,''4/1TPN.P/Iywoinezcà∏yzrpkolb

36 G3SA-5E 1 watsez,''4/1G.P/Iywoinezcà∏yzrpkolb

46 4-5E 1 ogeworaimdanurowazany˝´rpS

56 5-5E 1 àklezczsu,66mertlifzartlifakzcytaZ

66 6-5E 1 )eczcapw5(yrtliF

76 7-5E 1 P/IeineinlezczsU

17 DTS-5E 1 P/IretrewnoK

37
11SA-N5E
11SA-G5E

1
imaklezczsu,imaburÊezP/Ie∏gàrko,ywo˝atnomkinropsW

imazca∏yzrpi

47 DTS-UF 1 tradnats,P/ImeretrewnokzawodubO

47 UE/XE-5E 1 celeneCynropdooingo,P/ImeretrewnokzawodubO

47 SU/XE-5E 1 ASC,MFywohcubywwicezrp,P/ImeretrewnokzawodubO

SF-5E 1 "ijcyzopjeintatsowjamyzrtaz"∏udom,P/ImeretrewnokzawodubO
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Dopuszczenia E5-IS/EU
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Dopuszczenia E5-EX/EU
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Dopuszczenia E5-IS/US & E5-EX/US 1
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Dopuszczenia E5-IS/US & E5-EX/US 2
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Dopuszczenia EP5-IS (konwerter I/P z bia∏à etykietà)
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Palmstiernas Instrument AB
Korta Gatan 9
SE-171 54 Solna
SWEDEN
Tel:+46 (0) 8 555 106 00
Fax:+46 (0) 8 555 106 01
E-mail: info@pmv.nu
Internet: www.pmv.nu

ul. WyÊcigowa 38, 53-012 Wroc∏aw,
tel. (071) 364 72 82, fax (071) 364 72 83
tel. GSM (0601) 58 68 61, -62, -63
e-mail: ara@arapneumatik.pl,
www.arapneumatik.pl


