
         

 
SRI990  Analogový korektor 
 
Tato příručka je návodem na rychlé uvedení do provozu. Více informací získáte ve standardních návodech na ob-
sluhu. Ty jsou dodávány ke každému přístroji a navíc je lze získat na webových stránkách www.foxboro-
eckardt.com.  
 
1 Montáž na pohony 
 
Během provozu musí vždy ploška hřídele 9 na zadní straně korektoru směřovat k šipce 26. Pracovní úhel okolo 
této polohy činí ±45°. 
 

 
 
1.1 Montáž na lineární pohony 
 
Montáž NAMUR                               Přímá montáž                                  Montáž NAMUR  
              levostranná                                                                                          pravostranná 

 
 
 
 

 
 

Zpětnovazební páka pro lineární pohony:            
Nosný šroub B je ve výřezu zpětnovazební páky A  
a kompenzační pružina F se dotýká nosného šroubu. 
 

Nosný šroub B: 
1  Závitová trubka 
2  Trn 
3  Vazební díl 

 
 

 

  



                                                                                           
  

 
1.2 Montáž na rotační pohony 
 
• Neutahujte závrtný šroub 4 k závitu hřídelky 

9! 
• Ploška hřídelky  9 se musí pohybovat při 

činnosti (0 ↔100%) před šipkou 26. 
• Roste-li teplota produktu, hnací hřídelka 1 

se roztahuje. Proto je nutno rotační adap-
tér 3 umístit tak, aby vznikla mezera cca 1 
mm mezi hnací hřídelkou 1 a rotačním 
adaptérem 3. Toho dosáhneme vložením 
přiměřeného množství podložek 5 na zpět-
novazební hřídelku 9 před připojením ro-
tačního adaptéru. Dvě podložky odpovídají 
přibližně mezeře 1 mm. 

 Pohon, levotočivý Pohon, pravotočivý 

 
2 PŘIPOJENÍ PNEUMATIKY 
Napájení vzduchu (s): 1,4 až 6 bar (ale ne více, než max. tlak pohonu), neznečištěné olejem, prachem nebo vodou! 

 
Jednočinný, přímá montáž                        Jednočinný Dvojčinný 
s napájecí vzduch    y1, y2 pneumatické výstupy    (--)  zavřen 



         
 

3 ELEKTRICKÉ  PŘIPOJENÍ 
Pro SRI990 je nutno dodržet bezpečnostní požadavky dokumentu EX EVE0001 a rovněž PSS EVE0107 a 
MI EVE0107! 

 
 
4  SPUŠTĚNÍ ( Nastavení pomocí tlačítek a potenciometrů ) 
 
4.1 Počáteční nastavení 
Po montáži korektoru na pohon a připojení vzducho-
vého a elektrického napájení, postupujte takto: 
Všechny přepínače musí být v poloze I. To je nasta-
vení pro vstupní signál „4 až 20 mA“ a „Levostranná 
montáž“ (rotace doleva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
* U jiskrově bezpečných obvodů dodržujte max. provozní napětí atd. podle certifikátu / výrobního štítku. 

3.3 Limitní spínač 
 
SRD99xx-xxxT nebo U 
Dvouvodičové limitní snímače v souladu 
s DIN 19234 nebo NAMUR 
Napájecí napětí: 8V DC 

spínací zesilovač s jiskrovou bezpeč-
ností 
řídící obvod 

spínací zesilovač s jiskrovou bezpeč-
ností 
řídící obvod 

Analogový výstup 4 až 20 mA 
Dvouvodičový systém, 
Napájecí napětí DC 8 až 48V* 

3.1  Setpoint 3.2  Zpětná vazba 
polohy 4-20 mA 
(SRI990-xxQ) 

Vstup 4 až 20 mA 

SRI990-xxxV 
 
Varování: Při připojování mikrospí-
načů se řiďte odpovídajícím návodem  
a bezpečnostními požadavky podle 
dokumentu EX EVE0001. 



                                                                                           
  

 
4.2  Pokyny pro konfiguraci směru rotace zpětnovazební hřídele 

 
4.3  Nastavení nuly, rozpětí a zisku 
a) Přiveďte 4 mA na vstup. 
b) Nastavte potenciometr P3 nuly (ZERO) až se po-

hon právě začíná pohybovat ze své koncové po-
lohy. 

      Otáčení doprava P3:  nulový bod roste 
      Otáčení doleva P3:    nulový bod klesá 

c) Přiveďte 20 mA na vstup 

d) Nastavte potenciometr P2 rozpětí (S) až pohon 
dosáhne právě svou koncovou polohu. 

      Otáčení doprava P2:  rozpětí roste 
      Otáčení doleva P2:    rozpětí klesá 
e) Zesílení smyčky korektoru se nastavuje potencio-

metrem P4. Nastavte zisk právě tak, aby pohon 
nekmital při konstantní vstupní hodnotě. 

f)  Zkontrolujte nastavení nuly a rozpětí. 
 
 
 

 
Definován jako směr rotace zpětnovazební hřídele od 
počáteční do koncové polohy, při čelním pohledu na 
korektor. Přepněte spínače 1 + 2 do „R“, pokud je 
třeba. 
R = otáčení doprava,  L = otáčení doleva 

 

5  Nastavení a spuštění převodníku polohy 4-20 mA 
Je-li provedeno elektrické zapojení a přivedeno na-
pájení, musí obě diody svítit. 

Nastavení začátku měřícího rozsahu (4 mA) 

a) Přesuňte pohon do počáteční polohy. 

b) Stiskněte tlačítko S1 „Config Output 4mA“ déle 
než 2 sec. Během této doby svítí LED 1. Po 2 sec. 
svítí opět obě diody a hodnota pro 4 mA se uloží. 

Nastavení konce měřícího rozsahu (20 mA) 

a) Přesuňte pohon do koncové polohy. 

b) Stiskněte tlačítko S2 „Config Output 20mA“ déle než 2 sec. Během této doby svítí LED 2. Po 2 sec. svítí opět 
obě diody a hodnota pro 20 mA se uloží. 

 

 


