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Proč integrujeme
 do pohonů ovládací jednotky? 

Řídicí systém je externí. 

Technické řešení, instalaci a provoz  

řídicí logiky si provádí zákazník sám.

Řídicí jednotka a výkonové stykače jsou 

integrovanou součástí pohonů.

Vykonává povely řídicího programu.  

Kromě toho umožňuje lokální ovládání,  

které může být vyřazeno lokálně i dálkově.  

Může být také řízena sběrnicovým systémem.

 Standardní verze

 Integrované řízení 

INTEGRAL+ je řešení na klíč, které zjednodušuje 
projektování a zavádění řídicího systému pohonů

Výhody integrovaného ovládání 

Jednoduchost

Řešení na klíč

sPoLehLivost

Dlouholetá zkušenost a velká báze nainstalovaných jednotek

hosPodárnost

Úspora času a peněz ve fázi projektování a uvádění do provozu
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Proč integrujeme
 do pohonů ovládací jednotky? 
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INTEGRAL+ 
 vyspělé integrované ovládání

Ovládání INTEGRAL+ obsahuje:

  konfigurovatelnou logickou ovládací jednotku, která řídí funkci 

koncových poloh, momentový omezovač, tepelnou pojistku motoru

  výkonové stykače 

  signální relé

   voliče místního ovládání

  konfigurační panel

   volitelně pozicioner

 Prezentace INTEGRAL+

INTEGRAL+ je integrovaná ovládací jednotka, kterou  
je možno osadit všechny pohony BERNARD CONTROL,  
odolné vůči povětrnostním vlivům.

•  Nouzové vypnutí (ESD), dálkové nouzové ovládání s předností před všemi 

ostatními typy ovládání, 

•  Flexibilita a konfigurovatelnost: dálková indikace polohy, možnost konfigurace 

stavu a alarmu

 Vyspělé funkce

Podle typu pohonu je těleso navrženo buď ve tvaru „L“  
(viz vpravo) nebo ve tvaru „I“ (s řídicími prvky na konci)

2 konfigurace přizpůsobené  
různým provozním podmínkám

Další informace o různých  typech operací je uvedeno v Průvodci 
uživatele (A104). Informace o aplikacích pohonů regulační třídy II  

naleznete v katalogu INTELLI+ (A116).

inteGrAL+ On–Off
 provádí otevírání a zavírání  
 z jedné koncové polohy do druhé

PosiGAM+ Regulační třída III 
 dosahuje  mezipoloh  
 s přesností vyšší než 2 %
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INTEGRAL+ 
 vyspělé integrované ovládání

Optimální ochranu proti vniknutí vody 

do připojovacího oddělení zajišťují dvě 

zábrany osazené O-kroužky.

Tato ochrana je účinná, i když není řádně 

uzavřený kryt, nebo když nejsou dotažené 

kabelové průchodky.

Ochrana voličů lokálního ovládání 

je zajištěna pomocí vnitřních spínačů 

s jazýčkovými kontakty, které zabraňují 

pronikání vlhkosti.

 Ochrana dvojitým těsněním

ve fázi ProJektu
  Osvědčené řešení „na klíč“navržené odborníky

  Zjednodušená a standardizovaná schémata zapojení

  Volba důležitých funkcí před instalací

  Snížené náklady na zapojení a instalaci  
(externí ovládací skříňka není zapotřebí)

  Nainstalované bezpečnostní prvky chrání armaturu a proces

v Místě instALAce

  Snadná instalace díky lokálnímu ovládání

  K uvedení do provozu je zapotřebí pouze napájení

  Nižší náklady na instalaci přídavných zařízení  
(sběrnice, pozicioner)

  Jednoduché použití díky možnosti lokálního nastavení  a ovládání

  Lokální ovládání lze z důvodu vyšší bezpečnosti zamknout 
v různých polohách

Výhody INTEGRALU+

O-kroužky

Kryt

Kabelové průchodky

inteGrAL+
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Funkce INTEGRALU+

Standardně obsahuje 5 relé: jedno poruchové relé a čtyři indikační,  

které jsou vzájemně elektricky izolované. 

•  Poruchové relé (SPDT normálně aktivované)

Poruchové relé se aktivuje v případě:

   výpadku napájení nebo pojistky

   ztráty fáze (pouze u třífázových pohonů)

   vypnutí tepelné ochrany motoru

 Další poruchy, které lze detekovat (dle konfigurace)

   Vypnutý momentový omezovač v poloze otevřeno nebo zavřeno

   Volič v poloze „LOCAL“ nebo „OFF“

   Ztráta vstupního signálu 4–20 mA

•  indikační relé (konfigurace kontaktu normálně otevřeno a normálně zavřeno)

   Lze nastavit 4 relé následujícím způsobem:

Relé 1: koncový spínač v poloze otevřeno nebo momentový spínač 

v  poloze otevřeno

Relé 2: koncový spínač v poloze zavřeno nebo momentový spínač 

v  poloze zavřeno

 Relé 3: koncový spínač nebo momentový spínač v poloze otevřeno 

nebo volič na dálkovém nebo lokálním ovládání nebo pohon 

otevírá nebo pohon je v provozu

 Relé 4: koncový spínač nebo momentový spínač v poloze zavřeno 

nebo volič na dálkovém nebo lokálním ovládání nebo pohon 

zavírá nebo aktivní dálkový povel ESD

   Přídavný  panel s 3 relé (volitelný): otevřeno/zavřeno/zapnuté 

napájení

•  Lokální indikace Led diodami (volitelná)
   3 LED diody pro signalizaci otevřeno/zavřeno/zapnuté napájení

•  vysílač polohy (u PosiGAM+)
Proporcionální signalizace polohy 4–20 mA při libovolném ovládacím signálu  

(0–20 mA nebo 4–20 mA ). Lze také přidat úplně samostatný vysílač polohy.

 Signalizace
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Funkce INTEGRALU+
•  Momentový omezovač
Elektronický panel si zapamatuje vypnutí 

momentovým omezovačem a nedovolí 

spuštění ve stejném směru otáčení.

•  fázová korekce
Chrání před nesprávným zapojením 

třífázového napájení.

•  Pojistky
Ochrana proti krátkému spojení.

•  teplotní snímače motoru
Pokud je teplota ve vinutí příliš vysoká, 

přeruší se napájení. Nové spuštění 

je možné pouze po vychladnutí motoru.

•  dálkové ovládání
   Suchý kontakt (vnitřní napájení 24 V DC)

   Externí napájení (10-250 V AC/V DC)

   Impulsní signál: jeden impuls pro otevření, zavření  nebo zastavení

   Udržovaný (permanentní) signál: funkce pohonu trvá tak dlouho,  

dokud je signál udržován 

•  Proporcionální (s pozicionerem)
   Proudem: 4–20 mA, 0–20 mA, 4–12 mA, 12–20 mA

   Napětím: 0–10 V

  Dálkovou volbou režimu AUTO nebo ON–OFF

   V případě ztráty vstupního signálu 4–20 mA může pohon buď zůstat v dané 

poloze, nebo přejet do polohy zavřeno nebo otevřeno (podle nastavené 

konfigurace)

•  nouzové vypínací zařízení (esd)
Jedná se o dálkové nouzové ovládání, které má přednost před všemi ostatními ovládáními. 

Podle operace armatury lze ESD nastavit jako povel k uzavření nebo otevření. ESD může také 

vyřadit teplotní snímač motoru a zvýšit tak použitelnost pohonu.

•  ovládání operačního času
Tato karta (volitelná) umožňuje prodloužení operačního času armatury , aby se předešlo 

tlakovému rázu. Část zdvihu se uskuteční normální operační rychlostí a druhá část zdvihu nižší 

rychlostí. Nastavení  lze provést samostatně v obou směrech otáčení.

•  Lokální ovládání na pohonu
   Impulsní signál: jeden impuls pro otevření, zavření  nebo zastavení

   Udržovaný signál: funkce pohonu trvá tak dlouho, dokud je udržován signál

   Volič lokálního ovládání, dálkového ovládání a vypínání (OFF) uzamykatelný 

ve všech třech polohách

•  Lokální vnitřní ovládání
   Při uvádění do provozu nebo pro provádění testů

   Automatická kalibrace podle zvoleného signálu

 Ochrany

 Dálkové ovládání

inteGrAL+
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   Otevřít, zavřít, zastavit

   Proporcionální ovládání 
(POSIGAM+)

   Zavřít v poloze nebo 
na daný moment 

   Udržované nebo 
impulsní kontakty

   Proudová smyčka 
nebo napěťový 
proporcionální signál 
(POSIGAM+)

   Jednoduchá  nebo 
redundantní sběrnice

   Až 8 relé pro 
signalizaci a alarmy

   Proudový nebo 
napěťový 
proporcionální 
zpětnovazební signál 
polohy (POSIGAM+)

   Nouzový povel, který 
má přednost před 
všemi ostatními povely

   Volič pro lokální 
ovládání/dálkové 
ovládání / vypnutí 
(OFF) je zamykatelný

   Voliče lze zamykat 
i dálkově

  Udržovaný

  Impulsní

  Dálkové ovládání/ 
místní ovládání/
zastavit/vypnout

  Otevřít/zavřít

Dálkové a lokální ovládání

2 voliče pro: Operační režimy 
voličů

Povely

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Způsob ovládání Signalizace

Zamykání voličů

Nouzové vypnutí 
(ESD)
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Ovládací jednotky POSIGAM+ (pro pohony regulační třídy III) zajišťují funkci 
polohování. Pro řízení pohonu a zpětnou vazbu  se používá proporcionální 
signál, který může být buď  analogový (proudová smyčka 4–20 mA) nebo 
digitální (Profibus DP)

Integrovaný pozicioner

Motor

C

Kontroler Pozicioner

Řídicí obvod

Snímač polohy

Přídavný vysílač 
zpětné vazby

Nastavená hodnota

4–20 mA

4–20 mA
(nebo sběrnice)

4–20 mA
(nebo sběrnice)

  Výše popsaný integrovaný pozicioner umožňuje dosažení dané polohy 
s dobrou přesností a hysterezí. Zamezuje také nežádoucímu efektu 

autooscilace, protože řídicí obvod počítá se setrvačným pohybem motoru.

  Polohování se děje lokálně přes vnitřní řídicí smyčku a nebezpečí 
elektromagnetické interference se tak zásadně snižuje.  

Regulace je tak stabilnější a přesnější.

  Pro řádný provoz je důležité přesné nastavení polohy armatury  a vstupního 
řídicího signálu. Pozicioner může být samostatný, oddělený od dálkového 

ovládání a nastavení může provést operátor lokálně.

Výhody integrovaného pozicioneru

inteGrAL+
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Sběrnicová komunikace
INTEGRAL+ lze snadno připojit ke sběrnici přidáním volitelného panelu 
INTEGRALBUS. Sběrnice umožňuje ovládání mnoha pohonů přes pouhé 
dva vodiče a tak snižuje náklady na propojení v místě instalace a zvyšuje 
množství předávaných informací.

U Profibusu DP se stejně jako u jakékoliv jiné sběrnice jedná  o sériové 

propojení (na bázi RS 485) , kde všechny pohony jsou připojeny pouze na jeden 

a tentýž pár vodičů.

Zálohováním se předchází nebezpečí přerušení některého vodiče a provádí 

se zdvojením páru připojovacích vodičů. Záložní (redundantní) funkce je také 

zajištěna zavedením dvou panelů Profibus ve skříňce INTEGRAL+. Pokud první 

panel vypadne, komunikace se automaticky přepíná na druhý panel. 

 Profibus DP – jednoduchý

 Profibus DP – záložní
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inteGrAL+

PLC  
(s přípojkou PROFIBUS DP)

Max. 31 pohonů
na 1 úsek vedení
(30 se zesilovači)

Délka úseku 1,2 km 
(s 9 zesilovači až 10,2 km)
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(s přípojkou PROFIBUS DP)

Max. 31 pohonů
na 1 úsek vedení
(30 se zesilovači)

PROFIBUS DP

Délka úseku až 1,2 km 
(s 9 zesilovači až 10,2 km)

panel 
INTEGRALBUS

panel 
INTEGRALBUS

inteGrAL+

inteGrAL+

inteGrAL+

panel 
INTEGRALBUS

panel 
INTEGRALBUS

panel 
INTEGRALBUS

panel 
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•  Typ spoje: RS 485

•  Komunikační protokol: PROFIBUS-DP slave-cyclic

•  Typ připojení: základní (standardní) nebo záložní (volitelný)

•  Specifikace kabelu: pouze certifikovaný kabel Profibus

•  Připojení na vedení

   Počet pohonů na vedení bez zesilovače: max 31

   Délka vedení bez zesilovače: 1,2 km

   Počet zesilovačů na vedení: max. 9

   Počet pohonů na vedení se 4 nebo více zesilovači: max. 99

   Délka vedení s 9 zesilovači: max. 10,2 km

•  Rychlost snímání (30 pohonů/1,2 km): 0,1 s (sběrnice 93,75 kbit/s)

•  Rychlost přenosu: 9,6 kbit/s až 1,5 Mbit/s

•  Napájení: vnitřní přes transformátor INTEGRALu+, externí zálohování 24 V DC

•  Technické schválení: Provozuschopnost schválena organizací PNO  

(Profibus Nutzer Organisation)

V případě výpadku napájení se ztratí i komunikace Profibus. Externí napájení zajišťuje  

pro uživatele na Profibusu signalizaci a výstražná hlášení (alarm), i když je hlavní zdroj 

napájení mimo provoz.

Tento zdroj napájení je k dispozici pouze s rozhraním INTEGRALBUS. 

 Specifikace panelu INTEGRALBUS

 Záložní napájení

inteGrAL+
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Pomocné 
napájení

DC

+ -

Koncový spínač
otevřeno/zavřeno

Reverzní
spouštěč

Automatická
fázová
korekce

Interní
napájení

Napájení
24V DC

LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Dálkové

Lokální

INDIKACER1

PŘÍDAVNÝ PANEL SE 3 RELÉ (volitelný)

Poruchové relé

Propojka A B
14

R2
Propojka A B

15

R3
Propojka A B

17
18

R4
Propojka A B

19
20

16

21

Vyp.

Směr

otáčení

LOGICKÉ ŘÍZENÍ

POZICIONER (volitený)

LED diody na panelu

Momentový omezovač
otevřeno/zavřeno

Potenciometr

Motor

Topný odpor

POHON

Tepelná pojistka

Pojistka 1

TR Pojistka 2

Optické 
spoje

Jazýčkový
kontakt

Pojistka 3

Napájení ESD
nouzové 

vypnutí

Dálková indikace:
   • polohy
   • stavu
   • alarm

• Řízení 
   (nastavená hodnota)
• Zpětná vazba polohy

vstup

Dálkové
impulzní
ovládání

vstup analogL1 L2 L3 výstup

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Mrtvé pásmo Lokální test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Konfigurace
A = standard

AB

Otevřeno Zavřeno Tepelná 
pojistka

Momentový 
omezovač

Schéma Integralu+ 
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typ

• Tři verze podle provozního režimu
• INTEGRAL+ pro provoz otevřeno – zavřeno (ON/OFF)
• POSIGAM+ pro regulační třídu III

inteGrAL+ obsahuje: PosiGAM+ obsahuje:
• Svorkovnici • Všechny prvky, které má INTEGRAL+
• Výkonové stykače • Panel pozicioneru
• Řídicí logika • Přesný potenciometr zpětné vazby
• Konfigurační panel    s linearitou < 0,5 %
• Signální relé
• Voliče lokálního ovládání

ochrana

Pro splnění provozních podmínek v místě instalace jsou dostupné 2 druhy ochrany:
Skříňka FPi (verze odolné vůči povětrnostním vlivům)
• Standardně IP67/NEMA 4
• Na objednávku: IP68/NEMA 6P (vydrží tlak 6 m vodního sloupce po dobu 72 hodin)

teplota Teplota okolí:  -40 °C ... +70 °C  (-40 °F ... +158 °F)

vnější ochrana  
proti korozi 

Nátěrový systém a barva jsou stejné jako u pohonu, na němž je INTEGRAL+ namontován

ochrana dvojitým těsněním Ovládací část pohonu je zcela izolováno od svorkovnice.

ovládání on/off

• Izolováno optickými členy
• Napětí: 10 až 250 V DC/AC
• Proud: 10 mA při 24 V
• Suché kontakty (používá pomocné DC napájení INTEGRAL+)
• Minimální trvání impulsu: 100 ms
• Čas změny směru otáčení: 50 ms nebo 200 ms 

regulační ovládání
• Standardní vstupní signál: 4–20 mA – výstupní signál: 4–20 mA
• Vstupní signál: 0–20 mA – výstupní signál: 0–20 mA
• Vstupní signál: 0–10 V – výstupní signál: 0–20 mA

signální relé
• 4 relé: z celkového počtu 16 dostupných informací lze volně volit čtyři (250 V AC – max. 5 A)
• Kontaktní konfigurace: normálně otevřeno nebo normálně zavřeno

Poruchové relé • Kontakt SPDT normálně aktivovaný

napájení Totéž napájení jako u pohonu

elektrické připojení Šroubové nebo klecové (bezšroubové) svorkovnice

kabelové průchodky
Standardní konfigurace (jiné na zvláštní objednávku)
u pohonů odolných proti povětrnostním vlivům: 3× M 20 (2 pro signalizaci, 1 pro napájení)

odolnost proti vibracím 1 g (9.8 m/s²) při 10–500 Hz

shoda se směrnicemi eu

INTEGRAL+ vyhovuje následujícím směrnicím:
• Směrnice 2004/108/EC Elektromagnetická kompatibilita
• Směrnice 2006/95/EC: Nízké napětí
• Harmonizované normy: Kmenová norma o emisích pro průmyslová prostředí EN 61000-6-4, Kmenová norma 

o imunitě pro průmyslová prostředí EN 61000-6-2; Točivé elektrické stroje EN 60034-1; Stupně ochrany 
závěrů EN 60529 (kódování IP) 

rozhraní sběrnice
(volitelné)

Profibus DP (základní nebo záložní)
• PROFIBUS-DP slave – RS 485
• Baudrate: autodetekce
• Celkový počet hlavních (master) a vedlejších (slave) modulů na jednom vedení: max. 31 až 99 se zesilovači
• Provozuschopnost PROFIBUSU potvrzena organizací PNO (Profibus Nutzer Organisation)
• Záložní napájení
Jiné sběrnice na zvláštní objednávku

volitelné

• Indikační panel s LED diodami (zavřeno, otevřeno, zapnuté napájení)
• Přídavný panel se 3 relé
• Panel s časovačem
• Oddělená skříňka
• Přídavný vysílač polohy oddělený od jiných vstupních signálů

Technická specifikace

inteGrAL+

15



Investujte do jistoty

BErNarD CONtrOlS Sa
4 rue d’arsonval - B.P. 70091

95505 Gonesse CEDEX France
tel. : +33 (0)1 34 07 71 00
Fax : +33 (0)1 34 07 71 01
mail@bernardcontrols.com
www.bernardcontrols.com

CZ
11

5
/0

4

A
ll 

da
ta

 in
 t

h
is

 b
ro

ch
u

re
 a

re
 g

iv
en

 f
or

 in
fo

rm
at

io
n

 o
n

ly
 a

n
d 

ar
e 

su
bj

ec
t 

to
 c

h
an

ge
 w

it
h

ou
t 

n
ot

ic
e.

AUSTRIA
IPU ING PaUl UNGEr
hammermueller@IPU.co.at
WIEN
tel. : +43 1 602 41 49

BELGIUM
BErNarD CONtrOlS BENElUX
arnaud.baert@bernardcontrols.com 
BrUXEllES
tel. : +32 (0)2 343 41 22

BRAZIL
JCN
jcn@jcn.com.br
SaO PaUlO
tel. : +55 11 39 02 26 00

CHINA
BErNarD CONtrOlS CHINa
bcc.info@bernardcontrols.com
BEIJING
tel. : +86 10 8739 77 27

DENMARK
arMatEC a/S
jo@armatec.dk
GlOStrUP
www.armatec.dk
tel. : +45 46 96 00 00

EGYPT
atEB
gm@atebco.com
alEXaNDrIa
tel. : +203 582 76 47

FINLAND
OY SOFFCO aB
info@soffco.fi
ESPOO
www.soffco.fi
tel. : +358 0 207 420 740

GERMANY
BErNarD CONtrOlS DEUFra
bernard@deufra.de
trOISDOrF
tel. : +49 22 41 98 340

GREECE
PI&MS Entreprises ltd
ioannis.pappas@pims.gr
HalaNDrI
tel. : +30 210 608 61 52

HUNGARY
aPaGYI traDEIMPEX KFt
bela.apagyi@mail.tvnet.hu
BUDaPESt
tel. : +36 1 223 1958

IRAN
aSIa INStrUMENtS Co. ltd.
info@asiainstrumentsltd.com
tEHraN
www.asiainstrumentsltd.com
tel. : +98 21 8850 3065

ITALY
BErNarD CONtrOlS ItalIa
info.it@bernardcontrols.com
rHO /MIlaNO
tel. : +39 02 931 85 233

MALAYSIA
aCtUatION & CONtrOlS ENGINEEr
tcmeng@pc.jaring.my
JOHOr BaHrU
tel. : +60 7 23 50 277 / 23 50 281

MIDDLE-EAST
BErNarD CONtrOlS
MIDDlE-EaSt
bernact@emirates.net.ae
DUBaI - U.a.E.
tel. : +971 4 39 80 726

MOROCCO
aQUatEl sarl
aquatel@wanadoo.net.ma
CaSaBlaNCa
tel. : +212 22 66 55 71

NETHERLANDS
BErNarD CONtrOlS BENElUX NV
hans.nobels@bernardcontrols.com
aN ZWaaG
tel. : +31 (0)229-298083

NEW ZEALAND
MrCtraNSMarK NZ ltD
bill.sunley@mrctransmark.com
aUCKlaND   
tel. : +64 9 276 4149

NORWAY
KSB lINDFlatEN aS
firmapost@lindflaten.no   
lYSaKEr   
tel. : +476 71 29 900   

POLAND
MarCO
matzanke@pol.pl
WarSaW
tel. : +48 22 864 55 43

PORTUGAL
PINHOl, GOMES & GOMES lDa.
import.export@pinhol.com.pt
CarNaXIDE
tel. : +351 21 425 68 50

RUSSIA
BErNarD CONtrOlS rUSSIa
bernard@amotek.net
c/o aMOtEK - MOSCOW
tel./Fax : +7 (495) 343 43 80
Mob. : +7 917 562 8591

RUSSIA
a.E.t. (agent)
aet@ctinet.ru
St PEtErSBUrG
tel./Fax : +7 812 320 55 97
Mob. : +7 812 956 35 14

SINGAPORE
aCtUatION & CONtrOlS ENG. 
(aSIa)
acesin@singnet.com.sg
SINGaPOrE
tel. : +65 65 654 227

SPAIN
BErNarD CONtrOlS SPaIN
bernardservo@bernard.es
MaDrID
tel. : +34 91 30 41 139

.SOUTH AFRICA
a-Q-ratE aUtOMatION CC
aqr@wol.co.za
BErtSHaM
tel. : +27 11 432 58 31

SOUTH KOREA
rENtEC CO ltd (Water market)
totorokobi@metq.com
GYEONGGI-DO
tel. : +82 31 399 73 23

SOUTH KOREA
YOO SHIN E&I Co. ltd  
(Oil & Gas market)
yooshineni@empal.com
SEOUl
tel. : +82 2 406 62 78

SWITZERLAND
MatOKEM aG
info@matokem.ag
allSCHWIl
www.matokem.ch
tel. : +41 61 483 15 40

THAILAND
BErNarD CONtrOlS
SOUtH-EaSt aSIa
chounramany@csloxinfo.com
BaNGKOK
tel. : +66 2 640 82 64

TURKEY
OtKONSaS
sales@otkonsas.com
IStaNBUl
tel. : +90 216 326 39 39

UNITED ARABS EMIRATES
EMIratES HOlDINGS
emhold@emirates.net.ae
aBU DHaBI
tel. : +97 12 644 73 73

UNITED-KINGDOM
ZOEDalE Plc
enquiries@zoedale.co.uk
BEDFOrD
tel. : +44 12 34 83 28 28

USA/CANADA/MEXICO
BErNarD CONtrOlS Inc
bsales@bernardcontrols.com
HOUStON - tEXaS
www.bernardcontrols.us
tel. : +1 281 578 66 66

CZECH REPUBLIC
FlUIDtECHNIK BOHEMIa s.r.o.
brno@fluidbohemia.cz
BrNO
tel. : +420 548 213 233-5


