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SIPOS – FRAMGÅNGAR GENOM INNOVATION
SIPOS är marknadsledande tillverkare av elektriska varvtalsomställbara
ställdon. Detta är aktuell status för en framgångshistoria som startade
med företagets grundande 1999 och som ännu inte har nått sitt slut.
En viktig framgångsfaktor är utvecklingen av ställdon som ligger före sin tid.
MEDARBETARNA – DEN VÄRDEFULLASTE TILLGÅNGEN
Vi är övertygade om att endast ett starkt team kan göra ett företag
framgångsrikt på längre sikt. Därför främjar vi våra medarbetare och
utvecklar deras kompetens. Personalutveckling är därmed ytterligare en
betydande framgångsfaktor hos SIPOS. Tack vare våra kompetenta
medarbetare kan vi erbjuda våra kunder innovativa produkter av högsta
kvalitet och individuell service.
DYNAMISKT FÖRETAG – STOR ERFARENHET
Erfarenheten från utvecklingen av marknadsmässiga produkter är likaså en
viktig faktor för våra framgångar. SIPOS har sitt ursprung i SIEMENS AG:s
verksamhetsgren ”elektriska ställdon”. Därmed har vi mer än 100 års
erfarenhet att falla tillbaka på sedan företaget grundades.
SIPOS SEVEN – DEN NYA GENERATIONEN STÄLLDON
SIPOS SEVEN sätter nya standarder för flexibilitet, ekonomi och tillförlitlighet
för elektriska ställdon. Därmed blir det möjligt för planerare, armaturtillverkare
och verksamhetsutövare att arbeta effektivare än tidigare.

STAY AHEAD. STAY SIPOS
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SIPOS SEVEN
Fakta i korthet

SIPOS SEVEN:
Den nya generationen
elektriska,
varvtalsstyrda
ställdon.
Den nya standarden.

SIPOS SEVEN:
Ett produktutbud med tre utföranden för alla tillämpningar

ECOTRON

PROFITRON

HiMod

Alla armaturtyper kan automatiseras
Vidareutveckling av den beprövade SIPOS-ställdonstekniken
Intelligent skonande av armaturerna:
Mjukt i ändlägena
Avstängning utan att öka vridmomentet
Undviker tryckslag och kavitation
Tilldelning av optimala varvtal

Enastående frekvensomriktare:
Fullständig kontroll över varvtalet
Varvtalen kan när som helst ändras
Konstant vridmoment även vid spänningsvariationer
Optimal positionsreglering
Minskat reservdelslager tack vare moduluppbyggnaden
Ingen startström
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Enastående manöverkoncept:
Stor display i fullfärg: lätt att läsa av på avstånd
Displayriktningsn kan ändras i steg om 90°
Självförklarande menystyrning med individuellt språkval
	”Styrknapp”: en manöverknapp för alla funktioner,
hermetiskt inkapslad
	Inget programvaruverktyg behövs för att ställa
in parametrar

Säkrare drift:
	Under alla omständigheter damm- och vattenskyddad
elektronik (”double-sealed”)
	Temperaturmätning och -övervakning av elektroniken
samt motorn
Beprövad tillförlitlighet för längsta livslängd
Lösenordsskydd i flera nivåer
Kronologisk protokollföring av händelser

USB-gränssnitt:
Enkel upp-/nerladdning av parametervärden
	Diagnos och styrningsteknisk idrifttagning även
vid strömavbrott
Kloning av ersättningsapparater

Flexibel styrning:
Analog
Binär
Fältbuss
HART
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SIPOS SEVEN
Flexibel användning
Bra konstruktion
Brett tillämpningsområde: lämplig för alla
typer av anläggningar inom energi-, vattenoch industriområdet.

Anpassningsbar

Anslutningsvänlig

Konstruerad enligt SS-EN 15714-2 för drifttypsklasserna
A, B, C och D: ställdon för ÖPPEN-STÄNGD-drift, krypkörnings-/
positioneringsdrift, reglerdrift och kontinuerlig drift.

Uppfyller alla styrningstekniska krav:
binär, analog, fältbuss och HART.
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PROFITRON

Flexibel
För alla armaturtyper: anslutning och
anpassning till kägel-, kilslids-, vridspjällsoch kulventiler kan göras individuellt.

Belastningsbar
Tillförlitlig i alla inbyggnadslägen och under
extrema omgivningsförhållanden: utförande
i skyddsklass IP68. Korrosivitetsklasser enligt
SS-EN 15714-2/SS-EN ISO 12944-2: C5,
tillval C5 för mycket långvarigt skydd.

Flexibelt montage
Om omgivningsförhållandena kräver det:
elektronikenheten kan enkelt och snabbt
monteras upp skiljt från växelenheten.
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Produktutbud
Ställdon för varje tillämpning

SIPOS ställdon finns för
alla processtekniska krav –
och för alla varvtalskrav,
från låga till höga:

För effektiv planering finns fullständig information
om varje ställdon – beställningsinformation,
måttritningar, anslutningsscheman, reservdelslistor,
tekniska data, bruksanvisningar, certifikat och
naturligtvis hela katalogen.

9 — 60 Nm

37 — 250 Nm

150 — 4 000 Nm

Här i ECOTRON-utförande

Här i PROFITRON-utförande

Här i HiMod-utförande

Produkturvalsprogram

Menystyrt produkturval online eller USB-minne
Ett detaljerat produkturval kan göras på webbplatsen www.sipos.de. Vårt
produkturvalsprogram kan också installeras via ett USB-minne. Efter att en
produkt har konfigurerats är det tillhörande anslutningsschemat, måttritningen och tekniska data tillgängliga.

Produktutbud
Anpassning genom extra växellåda
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Genom påbyggnad av extra
växellådor blir ett SIPOS SEVEN
roterande ställdon ett ...
… skjutställdon för automatisering av skjutreglage och ventiler.

KOMBINATIONER MED LINJÄRENHET LE
– Skjuvkrafter: 3,8 – 217 kN
– Slag upp till 500 mm
– Inställningshastigheter 20 – 360 mm/min

Roterande ställdon kan anpassas individuellt efter
olika växeltyper – linjär-, sväng-, hävstångseller vridväxel. Parametrarna för de vanligaste
växellådorna finns med i driftsprogrammet för
SIPOS SEVEN. I menyn ”Extra växellåda” kan
växeltyperna väljas.
När en växeltyp väljs anpassas ställdonet
automatiskt efter dess egenskaper. Om den
anslutna växellådan inte finns med i det
tillgängliga urvalet är det möjligt att mata in
växelparametrarna direkt.

… vriddon med fot och hävarm för automatisering av spjäll
med länkage.

KOMBINATIONER MED HÄVARM GS
– Vridmoment: 150 – 45 000 Nm
… vriddon för automatisering av spjäll och kulventiler.

Fler produkter från SIPOS Aktorik
Små vriddon
2SQ7… –	för direkt- eller
hävstångspåbyggnad
75 – 150 Nm
drifttyperna A,B och C

KOMBINATIONER MED VRIDANDE VÄXEL GS
– Vridmoment: 150 – 675 000 Nm
2SP7… –
… Roterande ställdon med högre kraftuttagsmoment.
Därmed kan man även förverkliga lösningar för speciella armaturtyper
eller inbyggnadssituationer.

KOMBINATIONER MED FLERVARVSVÄXLAR GST, GK OCH GHT
– Vridmoment: upp till 120 000 Nm

M76348 –

M763.1 –
M763.2 –

Mycket exakt vridoch hävarmsväxel
125 – 1 350 Nm
Ställdon med två motorer
för regleranordningar 		
750 – 3 000 Nm
Roterande ställdon för
kärntekniska anläggningar
för styranordningar
för regleranordningar
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Produktutbud
Armaturanslutningar

SIPOS SEVEN –
med variabel anslutning
för alla armaturer

Ändaxeln på det roterande ställdonet är konstruerat som B1-/B-röraxel.
Vridmomentet överförs via en passkil till armaturen. Andra anslutningsdelar
förverkligas genom insatser eller anslutningssteg.
Det finns olika anslutningsformer tillgängliga för mekanisk anpassning av
ställdonet till olika armaturer:

Roterande ställdon finns tillgängliga med
flänsanslutningar och kopplingar enligt
SS-EN ISO 5210, DIN 3338 eller DIN 3210.

A-anslutningsdel*
Gänghylsa för stigande, ej
roterande armaturspindlar. Här
omsätts ställdonets rotationsrörelse via gänghylsan (spindel
mutter) till en linjär rörelse hos
spindeln. Denna axelform kan
levereras med trapetsgänga enligt
DIN 103. Anslutningsflänsen med
gänghylsa och axiallager bildar
en enhet, som är lämplig för
upptagning av skjuvkrafter.

B2-, B3-, B4- och
E-anslutningsdel
Stickhylsan med hål och
passkilspår som är isatt i
B1-/B-röraxeln. Vridmomentet
överförs vid B1-/B-röraxeln till
armaturen via en passkil.

C-anslutningsdel
Röraxel med klokoppling
som är isatt i B1-/B-röraxeln.
Vridmomentet överförs till
armaturen via klorna.

*Även tillgänglig i fjäderbelastat utförande (AF-anslutningsdel).

Ändaxelformerna A, B1 och C resp. A, B, C (vid utförande enligt DIN 3210) är lämpliga som röraxel
för en genomstigande spindel. Spindelskyddsrör kan levereras i olika längder.

D-anslutningsdel
Fri axelände med passkil
som är isatt i B1-/B-röraxeln.
Vridmomentet överförs till
armaturen via passkilen.

Produktutbud – funktioner för
ECOTRON, PROFITRON och HiMod
Styrning och reglering –
lämplig för alla processer
SIPOS SEVEN-ställdon finns tillgängliga som styr- och reglerdon.
Ställdonen är konstruerade enligt SS-EN 15714-2 för:
Klass A:
Klass B:
Klass C:
Klass D:

ÖPPEN-STÄNGD-drift
Krypkörnings-/positioneringsdrift
Reglerdrift
Permanent reglerdrift

ECOTRON

ECOTRON är särskilt lämplig för
ÖPPEN-STÄNGD-tillämpningar
samt för enkla positionerings- och
regleringsuppgifter.
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Tre utföranden
SIPOS SEVEN-ställdon kan levereras i utförandena
ECOTRON, PROFITRON och HiMod.
Gemensamt för alla är
Integrerad frekvensomriktare
Elektroniskt inställbart varvtal
Elektronisk vridmomentbegränsning
Omfattande interna övervakningsfunktioner, däribland
fullständigt motorskydd
Damm- och vattenskyddad elektronik (”double-sealed”)
Enkel idrifttagning med användarvägledning
Integrerad styr- och kraftelektronik
Lokal manövrering via styrknappen

PROFITRON

PROFITRON är perfekt för krävande
regleringstillämpningar och tillämpningar
som kräver speciella funktioner.
–	Bekväm idrifttagning med menystyrd
manövrering via grafikdisplay
– Omfattande programfunktioner
– Utdraget USB-gränssnitt
– Bluetooth-gränssnitt

HiMod

HiMod har alla PROFITRON-funktioner
och är konstruerat för kontinuerlig drift
med högsta positioneringsnoggrannhet.
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HiMod

Produktutbud
HiMod för högsta precision

Precision i kontinuerlig
reglerdrift – SIPOS
SEVEN-HiMod har utvecklats
för användning i en miljö
där högsta effektivitet är
absolut nödvändig.
En nyckelfunktion i detta utförande är absolutpositionsgivaren med hög
upplösning. Via denna registrerar HiMod-ställdonet den utgående axelns
läge även i spänningsfritt tillstånd. Därmed identifieras även lägesför
ändringar som inträffar vid ett spänningsbortfall på ett tillförlitligt sätt och
när spänningen återkommer meddelas detta korrekt till styrningssystemet.
Det behövs inte något batteri för detta.
Komponenter av hög kvalitet och beprövade tillverkningsmetoder gör HiMod
enormt belastningsbar och möjliggör användning av ställdonet i kontinuerlig
drift. För att understryka detta lämnar SIPOS fem års garanti på de särskilt
utsatta komponenterna motor och växellåda.
Trots de höga kraven klarar HiMod en enorm belastning. För att understryka
detta lämnar SIPOS fem års garanti på de särskilt utsatta komponenterna
motor och växellåda.
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Särskilt lämplig
för styrning av
Reglerventiler
Pannstartventiler
Jalusispjäll
Turbinreglering
Insprutningsventiler
Matarvattenpumpar
och andra applikationer med
mycket höga krav

Huvudegenskaper
Noggrannhet: max 0,1 – 0,2 %
avvikelse från totalsträckan
Kontinuerlig drift: uppfyller klass Dkraven i SS-EN 15714-2
Tillförlitlig och robust: 5 års garanti
på motor och växellådsdelar
	
Double-sealed: Skyddar vid dåliga
omgivningsförhållanden
”Non-intrusive”-idrifttagning: utan
verktyg och utan att öppna ställdonet
Omfattande programvarufunktioner:
för intelligenta processlösningar
SIPOS levererar även lämpliga vridoch hävarmsväxlar 2SP7… med
extremt hög positioneringsnoggrannhet
för HiMod-ställdonen.

14

Produktutbud
Översikt över funktionerna
ECOTRON

PROFITRON

HiMod

IN- OCH UTGÅNGAR
Binära ingångar 24/48 V

ÖPPNA, STÄNG, STOPP (galvaniskt åtskild)
NÖD och läge (galvaniskt åtskild)

Binär styrning via kontinuerlig kontakt
Binär styrning via pulskontakt
”Proportionalkörning” (binär signallängd som är proportionell mot ställtiden från ÖPPEN till STÄNGD)
Binära signalutgångar 24/48 V (galvaniskt åtskild) med fritt valbar tilldelning
Reläutgångar max 125 V DC/ 250 V AC (galvaniskt åtskild)
Analog styrning via börvärdesingång (lägesregulator) 0/4–20 mA
Analog styrning via processregulator 0/4–20 mA (2:a analoga ingången)
Analog ärvärdesutgång (lägesmeddelande ) 0/4–20 mA
Passiv 24 V-matning av den analoga lägesmeddelandesfunktionen
Galvanisk åtskiljning av varje analog in- och utgång
Styrningstyp kan fjärrändras
Extern 24 V-matning av elektronikenhet möjlig
Ledningsbrottsövervakning

5
5 &

&
8
8 &
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&
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&
&
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FÄLTBUSSGRÄNSSNITT
PROFIBUS DP / Modbus RTU (1-kanalig som tillval med ljusledare)
Modbus TCP/IP
HART

KOMMUNIKATION MED PARAMETRERINGSVERKTYG
PROFIBUS: DTM för FDT, EDD för PDM och AMS
HART: EDD för AMS
COM-SIPOS PC-parametreringsprogram via
USB (”non-intrusive” för PROFITRON, HiMod)
Bluetooth

INSTÄLLNINGS-/PARAMETRERBARHET
Olika avstängningsmoment för ÖPPEN och STÄNGD (upp till åtta steg)
Varvtal
sju steg
steglöst
Olika varvtal för ÖPPEN, STÄNGD, NÖDÖPPEN och NÖDSTÄNGD
Avstängningstyp (väg- och vridmomentberoende)
Rotationsriktning (vänster-/högerstängande)
”Non-intrusive” (idrifttagning utan att öppna ställdonet)
Häva blockering
Vägmellankontakt i ÖPPEN- och STÄNGD-riktning
Motorvärmare
Underhåll (underhållsintervall för armaturen)

&

YTTERLIGARE PROGRAMVARUFUNKTIONER
Split-range-funktion 0/4–20 mA (uppdelad signal styr flera ställdon)
Vägberoende varvtalsinställning (för upp till tio inställningssträckor)
Analog varvtalsinmatning 0/4–20 mA under drift
Vägberoende fritt inställbara ställtider (för upp till tio inställningssträckor)
Kundspecifik programmering

&
&
&
&
&

MANÖVRERA OCH OBSERVERA
Lokal styrning med en styrknapp (tillval med spärranordning)
Segmentdisplay (parameterinställning och idrifttagning via symboler)
Färggrafikdisplay, menystyrd manövrering med statusvisning på många språk
LED-indikator för FJÄRR/LOKAL och ÖPPEN/STÄNGD
Kronologiskt händelseprotokoll och driftsdataregistrering

SÄKERHET
Skonar ventilen: Mjukstart och reducerat varvtal i ändlägesområdet
Vridmomentreferenskurva för armaturen (tre referenskörningar)
Motortemperaturövervakning

& = tillval

= standard

&
&
&
&
&

Fördelar
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Frekvensomriktare för optimal effektivitet
Varvtalet kan ställas om med
frekvensomriktare
En frekvensomriktare ger fullständig kontroll över den anslutna motorn: Rotationsriktning,
varvtal, vridmoment. I samverkan med styrningen, som har specialutvecklats för användning
i elektroniska ställdon, ger det ett flertal fördelar:

Flexibilitet vid projekteringen
Lokala förutsättningar kan skilja sig mycket åt.
Därför är det en fördel att se till att det finns
utrymme för flexibilitet när det gäller varvtal och
vridmoment vid projekteringen. Det steglöst
inställbara varvtalet med PROFITRON och HiMod
(7 steg med ECOTRON) ger här möjlighet till
processoptimering i efterhand.

	
Skonar ventilen:
försiktigt in till ändläget

	
Kompensation för
spänningsvariationer

SIPOS SEVEN kör till ändlägesområdet
med ett fast inställt, lågt varvtal. Genom den
minskade kinetiska energin hos armatur,
motor och växellåda undviks för höga moment
vid vridmomentberoende avstängning.

Spänningsvariationer från 30 % underspänning
till 15 % överspänning kan kompenseras. Ställdonet genererar alltid det inställda vridmomentet.
Det krävs inte något specialkonstruerat ställdon
för underspänning.

Med kraft ut från ändläge eller blockering
Optimal positionsreglering
Lägesregulatorn som är integrerad i SIPOS
SEVEN-PROFITRON och HiMod har åtkomst till
frekvensomriktarens olika varvtal. Därmed är det
möjligt att snabbt jämna ut stora regleringsavvikelser, som uppstår på grund av börvärdeshopp,
och långsamt reglera ut små avvikelser.

Ingen startström
Ingen spänningssänkning över långa ledningar.
Anläggningskomponenter kan konstrueras
efter märkströmmen. Detta möjliggör besparingar
vid projekteringen.

SIPOS SEVEN kör ut från ett blockerat läge
genom att tillfälligt ställa in lägsta varvtal och
högt moment. Därigenom kan även fastlåsta
armaturer lossas.

Principuppbyggnad av en frekvensomriktare

Spänningsmatning
1~/3~

~

=

Likriktare

UZK
Mellankrets
(inkl. förladdning
och strömmätning)

=

~

Växelriktare

Motor
3~
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Fördelar
Varvtalsfunktioner

Varvtalsreducering
i ändlägena

Varvtal

Kraftfull men ändå mjuk:
Med kraftfullt startmoment sker utkörningen från och inkörningen till
ändlägena mjukt och utan för högt moment, även vid blockering.
Alla SIPOS SEVEN-ställdon tillhandahålls med inställbara varvtal inom ett
valbart varvtalsområde.
Varvtalet kan ställas in i sju steg med ECOTRON; med PROFITRON och
HiMod kan det ställas in steglöst.

Varvtalsområde

n7

40

n6

28

n5

20

n4
n3
n2
n1

14
10
7
5

Ändlägesområde

Ställväg

Ändlägesområde
ÖPPEN

STÄNGD

Mjuk körning ut från och in till armaturens ändlägen visas i exemplet med
valt varvtalsområde 5–40 varv/min med 14 varv/min i ÖPPEN-riktningen
och 28 varv/min i STÄNGD-riktningen.

Varvtal
kan alltid
ställas om
Det inställda varvtalet kan alltid ställas
om, även under drift.
Därmed är det möjligt att i efterhand
optimera ventilställtiderna – utan att
byta motor.

ECOTRON

Ställväg

Samma varvtal för att köra i ÖPPEN- och
STÄNGD-riktningen.

ÖPPEN

STÄNGD

Tid

PROFITRON och HiMod

Ställväg
ÖPPEN

STÄNGD

NÖD-signal Tid

Utöver olika varvtal för körning i ÖPPEN- och
STÄNGD-riktning kan dessutom olika varvtal
parametreras för NÖD-drift i ÖPPET- och
STÄNGD-riktningen (NÖD-ÖPPEN resp. NÖDSTÄNGD). Vid aktivering av NÖD-ingångarna
kör ställdonet med parametrerad hastighet till
den parametrerade NÖD-positionen.

Fördelar

PROFITRON

Utökade varvtalsfunktioner

HiMod

BÖRVARVTALSKURVA
Varvtal

Varvtalsområde

n5

40

n4

28

n3,n6

20
14
10
7
5

n2,n7
n1
x1

x2 x3 x4

STÄNGD

Vägberoende
varvtalsinställning
Vid krävande processer är proportionalitet mellan ställväg och mediegenomflöde viktigt. SIPOS SEVEN-PROFITRON och HiMod realiserar detta genom
att ändra varvtalet under körningen från ÖPPEN till STÄNGD och omvänt.
Vägberoende kan olika varvtal anges över maximalt tio stödpunkter i form
av en kurva.

x6 x7

Ställväg

ÖPPEN

FRITT INSTÄLLBARA STÄLLTIDER

Ställväg [%]
ÖPPEN

x5
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100

Vägberoende fritt
inställbara ställtider
Genom att ange ett värdepar från vägposition [%] och ställtid [s] kan den
önskade ställtiden för respektive avsnitt ställas in (upp till tio värdepar).
Denna funktion är perfekt för att undvika eller minimera tryckslag/transienter.

x1 22
x2 17
x3 11
x4 5
x5 0
28

74

90

t3=12

t4=46

t5=16

t2=6

10 16
t1=10

STÄNGD

Ställtid [s]

Analog varvtalsstyrning

EXEMPEL PÅ EN VARVTALSSTYRNING
Strömsignal
[mA]
20
18,8
16,8
14,3
12,0
9,7
7,4
5,1
4,0

Varvtal
[1/min]

Via denna funktion kan SIPOS SEVEN köras med olika varvtal utan att
parametrarna behöver ändras under drift. Inställningen sker via en
0/4 – 20 mA-signal till den analoga ingången på ställdonet som steglöst
följer varvtalet som motsvaras av strömsignalen.

nmax.

Ställväg
STÄNGD

ÖPPEN
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SIPOS SEVEN

Metallock

detaljerad information

SIPOS SEVENställdonen är
extremt robusta
De arbetar tillförlitligt i alla inbyggnads
lägen, även under hårda omgivningsförhållanden.
Alla ställdon är utförda i skyddsklass IP68
enligt SS-EN 60529 och korrosivitetsklass
C5 enligt SS-EN 15714-2.
För användning under extrema förhållanden
tillhandahålls ställdonet även med ”utökat
korrosionsskydd” (C5 för mycket långvarigt skydd).

Elektrisk stickanslutning
Elektroniken förblir damm- och vattenskyddad
även när kontakten har tagits ut.

USB-anslutning
Flerfunktionsåtkomst
för idrifttagning, diagnos
och service.

Kapslingens material
Det består av en speciell, mycket korrosions
beständig aluminiumlegering. Detta material
utmärker sig genom hög hållfasthet, jämförbart
med segjärn, och är samtidigt extremt lätt.
Under normala atmosfäriska förhållanden kan
SIPOS SEVEN till och med användas utomhus
utan lackering.

Mekanisk lägesvisare
Underlättar speciellt när växelenheten ställs
upp åtskilt från elektroniken.
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Synglas
Extremt robust, säkerställer
klar sikt på displayen.
Färggrafikdisplay
med statusvisning

Styrknapp
En manöverknapp för alla
funktioner, hermetisk inkapslad.

ECOTRON segmentdisplay
Överskådlig segmentdisplay med sex statusdioder.

Spärranordning
Obehörig manövrering kan förhindras med en
spärranordning. Dessutom kan man definiera
olika användarbehörigheter med lösenord.

Handvev/ratt
Kan som tillval låsas för att skydda
mot oönskad åtkomst.
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SIPOS SEVEN
detaljerad information

Reläkort

Rundkontakt
Anslutningen av motor- och styrningsledningar sker via
en 56-polig stickpropp.
Skruvplint säkerställer säker kontakt. Om elanslutningen
måste kopplas bort i samband med underhållsarbeten förblir
kabeldragningen ändå intakt.

Styrkort ECOTRON

Fältbussanslutning
Enkel anslutning av fältbussledningarna på det separat åtkomliga
fältbussavslutningskretskortet. Anslutning av nät- och styrningsledningar
som med rundkontakt.

Styrkort PROFITRON

Effektdelkomponenter
USB-anslutning
Det moderna kommunikationsgränssnittet
i ställdonet.

Asynkronmotor
Säkerställer nödvändig drivning i varje SIPOS SEVEN.
Bland elmotorer är den oöverträffad när det gäller robusthet, tillförlitlighet
och driftssäkerhet, samtidigt som konstruktionen är enkel.
Kraftöverföringen sker direkt på snäckskruven utan mellanväxellådor.

Signalväxel eller ”non-intrusive”
För registrering av armaturens aktuella position manövreras en precisions
ledskiktspotentiometer via signalväxeln på ELECTRON och PROFITRON.
Signalväxeln växlar ner den utgående axelns vridrörelse till en vridrörelse
> 300° för ett helt slag från ÖPPEN till STÄNGD. Signalväxeln kan ställas
in utan verktyg och utan demontering från 0,8 till 4 020 varv/slag.
Alternativt kan ECOTRON/PROFITRON utrustas med en ”non-intrusive”positionsgivare (på HiMod är detta standard).

Handvev eller ratt
Den manuella driften griper in vid snäckskruven.
För manuell manövrering trycks ratten i riktning
mot drivanordningen. En brytare spärrar motorn
innan anslutningen sker till snäckskruven.
Därmed förhindras på ett säkert sätt att motorn
startas vid manuell manövrering.
Självspärr av ställdonet blir bestående vid
manuell drift.
Vid stora ställdon förhindrar en centrifugal
kraftspärr att ratten kopplas in innan motorn
har stannat.

SIPOS SEVEN
detaljerad information
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Delat montage
Genom att bara lossa fyra anslutnings-skruvar
kan elektroniken kopplas från växelenheten och
monteras upp separat.
Monteringssatsen som behövs för detta kan
levereras med kabellängder på upp till 150 m.
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Manöverkoncept
Display

Display och styrknapp
utgör ett perfekt team.
Med styrknappen manövreras ställdonets samtliga funktioner.
Det behövs inte något separat programvaruverktyg för att ställa
in parametrarna. Displayen har självförklarande menyer.

STÄNGD

LOKALT

FJÄRR

LOKALT
STÄNGD

ÖPPEN

FJÄRR
ÖPPEN

Egenskaper för
PROFITRON- och
HiMod-displayer
	Stor display i fullfärg: Lätt att läsa av
på avstånd
	
Displayriktningen kan ändras i steg om 90°:
Informationen kan läsas i alla positioner
Detaljerade anvisningar med animeringar:
Enkel idrifttagning och manövrering

ECOTRON-display
Driftklar

Störning

A
A

B

B

A = Det övre området informerar om ställdonets status.
B =	Det nedre området visar startmenyn. Härifrån kommer man till de olika drift- och inställningsmenyerna.
	Displayen tänds automatiskt: Bakgrundsbelysningen blir ljusare när styrknappen manövreras.
Om ingen manövrering sker återgår belysningen efter en kort tid automatiskt till viloläget.

	Överskådlig segmentdisplay och sex
statusdioder.

Styrknappens
funktioner
En enda manöverknapp för alla funktioner
Enkel och intuitiv manövrering
	”Non-intrusive”-idrifttagning utan att öppna
elektroniken
	Hundra procent tät: ingen genomföring av
axlar och kablar genom kapslingen

Manöverkoncept
för styrknappen
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Styrknapp

Navigering

En manöverknapp för alla funktioner.

Vrida ( ) och trycka ( ).

Statusvisningen

Antingen-eller-inställning

Översiktlig visning av all statusinformation.

Val mellan två parametervärden/egenskaper.

Stegvis inställning

Inställning av siffervärde

Ändring i angivna steg.

Inmatning av parametervärden som tal.
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Kommunikation
USB-gränssnitt och Bluetooth

PROFITRON
HiMod

Kommunikation utan att öppna
apparaten via USB eller Bluetooth

USB-anslutningens funktioner:
Anslutning via USB-minne eller USB-kabel till bärbar dator
Snabb och okomplicerad uppladdning/nerladdning av parametervärden
Styrningsteknisk idrifttagning även vid strömavbrott
Kloning av ersättningsapparater
Firmwareuppdatering
Gränssnitt i IP68-utförande
Kommunikation visas genom att USB-symbolen på displayen blinkar

Bluetooth-gränssnittets funktioner:
Kontakt med ställdon över större avstånd
Entydig identifiering av ställdonen
Enkel uppladdning/nerladdning av parametrar
Firmwareuppdatering
Kommunikation visas genom att Bluetooth-symbolen på displayen blinkar
Avstängningsbar

Kommunikation
Kommunikationsprogramvara COM-SIPOS

Visualisering
COM-SIPOS erbjuder utöver funktionen att ladda ner alla parametrar
och diagnosdata från SIPOS SEVEN-ställdonet även möjligheten
att visa många inställningsmöjligheter och funktioner i överskådliga
temarelaterade menyer.
Idrifttagning
Samtliga inställningsdata kan visas samtidigt, redigeras enkelt och laddas
ner med ett musklick till ställdonet.
Manövrera och observera
Via menyn ”Manövrera och observera” kan man utöver styrningssignalernas
dynamiska status även följa ställdonets beteende. Dessutom är det möjligt
att manövrera ställdonet direkt från COM-SIPOS.
Registrering av driftsdata
Alla viktiga driftsdata för ställdonet övervakas och sparas kontinuerligt och
kan bekvämt visualiseras med COM-SIPOS.
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Ställdonsdiagnos
Ställdonets status kan identifieras med en blick. Utöver ett eventuellt
väntande felmeddelande sparar ställdonet dessutom en kronologisk
störningshistorik. Därmed kan man snabbt identifiera orsaken till stör
ningarna och åtgärda dem.
Anläggnings-/ställdonsdokumentation
Data som laddats ner från ställdonet efter idrifttagningen kan i dokumentationssyfte sparas i en fil och även skrivas ut på ett sammanfattande ark.
Anläggningsoptimering med ställdonsparametrar
För att utnyttja anläggningen till sista droppen erbjuder COM-SIPOS
möjligheten att enkelt optimera ställdonsparametrarna som t.ex. ställtid,
bromsverkan eller startramp samtidigt som armaturens beteende observeras.
I så kallat ”simuleringsläge” är det möjligt att kontrollera kommunikationen
med respektive styrningsteknik. Det innebär att ställdonssvaren till styrningstekniken simuleras.
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Styrning och reglering
En översikt över styrningstyperna

SIPOS-ställdon är mer än bara
”gränssnittet” mellan styrningstekniken
och armaturen
Den analyserar intelligent de binärt, analogt eller via fältbussen överförda styrningskommandona och
kör armaturen i enlighet därmed. Styrningstekniken får därefter ett svar från ställdonet; detta kan vara
en serie statussvar via binära utgångssignaler (t.ex. vridmoment ÖPPEN/STÄNGD, ändläge ÖPPEN/
STÄNGD, störning etc.) eller svar på dynamiska data (t.ex. armaturställning) via den analoga utgången.
Via fältbussen är i princip alla statiska och dynamiska data alltid tillgängliga.

PROFITRON

Styrning och reglering
En översikt över styrningstyperna

1
0
1
0

Styrningskommando STÄNG

Styrningskommando ÖPPNA

24 V/1
0 V/0

Tid

Tid

leder till STOPP

Körkommando ÖPPNA

Körkommando STÄNG

Tid

24 V/1
0 V/0

Tid

Så länge ett ÖPPNA- eller STÄNG-kommando väntar kör ställdonet armaturen
i motsvarande riktning.
Om inget styrningskommando väntar eller om en STÄNG- och ÖPPNA-signal
ges samtidigt stannar ställdonet.
Proportionalkörning

Tid
Körkommando ÖPPNA

1
0

Tid
Körkommando STÄNG

1
0

Tid

För styrning av ställdonet skickas en ÖPPNA- eller STÄNG-impuls (minst
10 ms) till ställdonet.
Ställdonet körs tills det kommer en ny signal i motsatt riktning eller STOPP
från styrningstekniken eller armaturens ändläge nås.

Externt

Styrningstypen för de högsta kraven. Positioneringsbeteende och nog
grannhet som påminner om stegmotorstyrning.
Ställdonet kör även vid mycket korta styrningstider en väg som är exakt
proportionell mot styrningstiden.
Perfekt för stegregulatortillämpningar för minsta positioneringssteg.

Tid
Styrningskommando STOPP

24 V/1
0 V/0

Tid

Konventionell

Styrningskommando STÄNG

Analogt börvärde
Proportionellt mot riktlinjen genom den analoga
ingångssignalen (0/4 – 20 mA) ändrar ställdonet
armaturens läge via en integrerad lägesregulator.

100 %

Börvärde (signal 0/4–20 mA)

0
Körkommando ÖPPNA

Driftsinternt

Driftsinternt

24 V/1
0 V/0

Styrningskommando ÖPPNA

Externt

24 V/1
0 V/0

Binär pulskontakt

Driftsinternt

Externt

Binär kontinuerlig kontakt
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1
0
Körkommando STÄNG

1
0
100 %

0

Ärvärde

Tid

Tid

Tid

Tid

Styrning och reglering
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Reglerfunktioner
Lägesregulator

LÄGESREGULATOR
Ställväg [%]

Adaptiv trepunktsregulator – optimerar processen och avlastar
armaturen
Eftersläpning
Tillkopplingstidpunkt

Inre dödzon
Ärvärde

Börvärde

Lägesregulatorn som är integrerad i SIPOS SEVEN-PROFITRON
och -HiMod är en adaptiv trepunktsregulator, dvs. dödzonen anpassas
alltid efter kvaliteten på bör- och ärvärdessignalen. En fast inställning är
också möjlig.

Frånkopplingstidpunkt
Yttre dödzon

Tid

Därmed uppnås största möjliga regleringsnoggrannhet vid normal
kopplingsfrekvens, processen optimeras och armaturen avlastas genom
några få kopplingscykler.
Fler funktioner hos lägesregulatorn:

När den yttre dödzonen lämnas avgör
motorns tillkopplingstidpunkt

Mjukstart och elektronisk bromsning
Reducering av hastigheten innan börvärdet nås
En möjlig eftersläpning bedöms och beaktas

När den inre dödzonen nås avgör
motorns frånkopplingstidpunkt

Split-range-funktion

LÄGESREGULATOR MED
SPLIT-RANGE-FUNKTION
Ställväg [%]

lldo

lldo

ntil

stä

ilstä

dve

ven
t

Exempel:

4

Hu
vu

Byp
ass

0

Vid tillämpningar med brett genomflödesområde, t.ex. vid genomflödes
regleringar över stora rör kan gränserna för reglerbarhet för ett enskilt
ställdon snabbt nås. Den kan inte leverera önskad noggrannhet över hela
genomflödesområdet. I sådana fall är en bypassanordning med splitrange-reglering fördelaktig. Denna löser problemet genom att regulatorns
utgångssignal delas upp på två (eller flera) ställdon.

n

n

Uppdelad analog signal – styr samarbetande ställdon

12

20

styrd i analogt ställsignalområde 4–12 mA
styrd i analogt ställsignalområde 12–20 mA

I [mA]

Därför kan man även använda denna funktion för att normera en armaturs
faktiska reglerområde (t.ex. 20–80 %) efter ingångssignalen (t.ex. 4–20 mA).

Styrning och reglering
Reglerfunktioner
1:a analoga ingången

Processbörvärde P*

Analogt börvärde
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Fältbuss

Fast börvärde
Processärvärde P

Processregulator

2:a analoga ingången

Lägesbörvärde

Körkommando
Varvtalsomställbart
ställdon

Lägesärvärde

Adaptiv lägesregulator

Processregulator
Direkt sensorsvar – styr självständigt ställdonet
Den integrerade processregulatorn är konstruerad som en klassisk
PI-regulator.

Armatur

Förstärkningen Kp och efterställtiden Tn kan ställas in. När regulatorutgångsbegränsning nås, ska I-andelen återföras så att regulatorn alltid
kan komma loss ur begränsningen. Cykeltiden uppgår till 18 ms.
Följande styrningssätt är tillgängliga:
Processregulator konventionell:
Börvärdet kommer från den 1:a analoga ingången (4–20 mA).
Processregulator fältbuss:
Börvärdet kommer via fältbussen.
Processregulator fast börvärde:
Börvärdet parametreras internt som fast börvärde (0–100 %).
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Styrning och reglering
Fältbussgränssnitt
Modbus RTU

PROFIBUS DP används över hela världen. Den säkerställer tack vare
enastående säkringsmekanismer hög apparattillgänglighet och tack vare
effektivt höghastighetsinformationsutbyte korta styrningstider.

Modbus RTU är ett relativt enkelt bussprotokoll för snabb anslutning mellan
en (styrningsteknik-)master och många slavar (aktörer, sensorer). SIPOSställdonen stöder RTU-utförandet.

SIPOS SEVEN stödjer följande PROFIBUS DP-funktioner:

Genom MODBUS-slave-anslutningen i SIPOS SEVEN stöds all process
dataåtkomst och hela ställdonsparametreringen.

Grundfunktioner DP-V0

Dessutom kan ställdonsinformationen läsas av.

Effektsteg DP-V1

Den fysiska anslutningen sker som för PROFIBUS via RS-485 eller ljusledare.

Effektsteg DP-V2
Funktionerna för effektsteg DP-V2 stödjer tidsstämpling och slave-redundans
enligt profilen RedCom.

Modbus TCP/IP
HART (Highway Addressable Remote Transducer) är ett öppet protokoll
för dubbelriktat datautbyte mellan styrningstekniken och fältutrustningen och
möjliggör därmed analog och digital kommunikation samtidigt.
HART behöver alltid en analog strömsignal 4 – 20 mA för datautbyte som
moduleras upp efter de digitala HART-signalerna som har högre frekvens
med hjälp av FSK-modem (Frequency Shift Keying).

Samma funktioner som för Modbus RTU
Den fysiska anslutningen sker via ett utanpåliggande M12-kontaktdon med
Ethernet-gränssnitt.

Styrningsteknikintegration
Styrningens tillgänglighet är grundförutsättningen.
Dessutom måste en enkel integration av styrningstekniken vara möjlig. Styrningarna och tekniska
system/styrningssystemen måste vara kända
(”integrerade”) för datautbyte av specifika parametrar och dataformat.

SIPOS SEVEN erbjuder hela spektret:
Apparatstamdatafil (GSD)
Elektronisk apparatbeskrivning
(electronic device description – EDD)
Device type manager (DTM) för
FDT-gränssnittet (field device tool)

Särskilda tillämpningar
Separata lösningar
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Funktionsprincip
kopplingsskåp med solceller

Laddnings
regulator

Batteri OK?

Styrning
radio/GSM

Batteriskydd

Kommunikation
ställdon

Elektriskt
ställdon

24 h mycket
lite energi
230 V
AC

24 V
DC

Tillfälligt mycket energi
Solcells-gel-batterier

Huvudsäkring

Huvudreläkontakt

Växelriktare

Solcells
anläggningar
För tillämpningar som måste vara oberoende av
elnätet är energi- och kostnadseffektivitet
obligatoriskt. En SIPOS SEVEN i kombination med
en solcellsanläggning är en idealisk lösning för
detta ändamål. Därmed skapas många användningsmöjligheter när det gäller bevattning av
jordbruksmark, dricksvattenmatning och
-distribution, i system för regnvattenuppsamling
och vid reglering av genomflödet i pipelines, bara
för att nämna några exempel.

Oberoende med komfort:
	
Alla SIPOS SEVEN-funktioner är även
tillgängliga i solcellsdrift.
	
Standardmässiga 230 V-ställdon används,
dyr 12 V-/24 V-motorteknik är inte nödvändig.
	
Solcellsanläggningens uppställningsplats
är oberoende av ställdonets placering.
Det är möjligt att försörja flera ställdon centralt.

34

Särskilda tillämpningar
”Fail-safe”-lösningar

USV-System

Klappe

Rückschlagklappe

Stellantrieb

Pumpe

Klappe

Rückschlagklappe

Stellantrieb

Pumpe

Klappe

Rückschlagklappe

Stellantrieb

Pumpe

UPS
SIPOS SEVEN är perfekt att använda med batteribuffrad avbrottsfri strömförsörjning (UPS). Den kommer till användning när man måste ta hänsyn till
eventuella störningar av spänningsmatningen. Sådana säkerhetskrav finns
inom områden som högvattenskydd, gruvbrytning, dricksvattenförsörjning,
avloppsvattenrening och fjärrvärme.
Säkerhet med lönsamhet:
Startströmmen är alltid lägre eller lika med märkströmmen:
Med SIPOS-ställdon behövs avsevärt mindre UPS-system.
Ställdonets energiförbrukning är lägre i standby: beroende på utrustning
lägre än 150 mA.

Vanligaste tillämpningen:
Enfas SIPOS-ställdon med beprövade och kostnadseffektiva
enfas UPS-system.
Vid behovsanvändning:
Kontrollerad ”nedstängning” av anläggningen
Körning av anläggningen till ett säkerhetsläge eller
överbryggning av ett kortvarigt spänningsavbrott

Service
Vi finns där för dig

KLARA GRUNDERNA
Vi bistår vid montering och installation av våra
ställdon.
STARTA SÄKERT
Vi säkerställer problemfri idrifttagning av våra
ställdon.
SÄKER DRIFT
Vi står till förfogande för förebyggande underhåll
och regelbundna inspektioner.
SNABB HJÄLP
Vi hjälper snabbt och på plats. Även i de sällsynta
fall då det behövs en reparation, ett underhåll eller
åtgärd av en störning.

	
TILLHANDAHÅLLER RESERVDELAR
OCH RÅDGIVNING
Reservdelar behövs oftast utan dröjsmål. Vi ger
råd om optimal lagerhållning av en grundutrustning.
Tack vare moduluppbyggnaden av våra ställdon
behövs bara ett litet reservdelslager.
REVISIONSSÄKERHET
Vår revisionsservice ser effektivt till att säkerhetsstandarder och lagstadgade bestämmelser uppfylls.
OPTIMERA INDIVIDUELLT
Vi hjälper till med skräddarsydda individuella
lösningar. Ändrade krav kan kräva optimerade
processer, automatisering och om- och efter
utrustning av ställdonen.
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ERBJUDER KOMPETENS
Vi delar med oss av våra kunskaper och vår
erfarenhet. Detta gör vi i form av produktutbildningar, serviceutbildningar eller handledning.

Marknadsledande för varvtalsomställbara elektriska ställdon.

SIPOS Aktorik
Zentralvertrieb und Werk
Tfn +49 (0)9187 9227–0
Fax +49 (0)9187 9227–5111
info@sipos.de; www.sipos.de
Service-Hotline
Tfn +49 (0)9187 9227–5215
service@sipos.de

STAY AHEAD. STAY SIPOS

Erichs Armatur AB
Huvudkontor och besöksadress:
Travbanegatan 8,
SE-213 77 Malmö
Postadress: Box 9144,
SE-200 39 Malmö
Tfn: +46 (0)40-31 15 50
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

Utgåva 03/18 Y070.300/SV

SIPOS Aktorik GmbH
Elektriska ställdon
Im Erlet 2; D–90518 Altdorf

