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Rychlé uvedení regulátoru GEMÜ 1435 ePos do provozu:

P edpoklady:

 P ipevn ní k ventilu.
 P ipojený p ívod vzduchu max. 6 bar.
 P ipojené napájecí nap tí 24 V DC.
 Signál žádané hodnoty nemusí být aktivní.
 Pro správné uvedení do provozu postupujte podle následujícího schématu:

                             P = 45.4
D: NO INIT

Nach dem Einschalten

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

länger als 3s drücken

1: SETPOINT
                             NO INIT                 
2: INIT ALL

PRESS -> FOR 3s
2: INIT ALL

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 1

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 2

up -> down
2: INIT                    RUN 3

down -> up
2: INIT                    RUN 3

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 4

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 5

                             INIT OK                 
2: INIT ALL1: SETPOINT

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

                             X = 55.5
B: MANUAL.       W = 55.5

                  .. ....  X = 30.5            
A: AUTO.           W = 30.5

länger als 3s drückentiskn te déle než 3 s

tiskn te déle než 3 sPo zapnutí

Regulátor polohy 
GEMÜ 1435 ePos je 
p ipraven k provozu 
a reaguje na extern  
zadanou požadovanou 
hodnotu. 
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1 Obecné  bezpe nostní pokyny

Následující pokyny si pe liv  pro t te a dodržujte je.

1.1  Všeobecné informace

Požadavky na bezchybnou funkci našeho regulátoru GEMÜ 
1435 ePos jsou následující:

 ádná  p eprava a  skladování.
 Instalace a uvedení do provozu školeným personálem.
 Obsluha podle tohoto návodu k obsluze.
 ádná údržba.

GEMÜ 1435 ePos musí být provozovatelem používán 
v souladu s ur ením. Musí být dodržovány a zohledn ny 
všechny údaje v tomto návodu k obsluze týkající se 
provozu, údržby a servisu. V p ípad  nedodržení t chto 
údaj  zaniká záru ní nárok provozovatele a zákonné 
ru ení výrobce. P ípadn  m že také vést ke ztrát  
jakýchkoli nárok  na náhradu škody.
Výrobce za GEMÜ 1435 ePos nep ebírá žádnou 
zodpov dnost, nejsou-li tyto bezpe nostní pokyny 
dodržovány.

Dodržujte následující:
 Obsah tohoto návodu k obsluze.
 P íslušné bezpe nostní p edpisy pro z izování a provoz 
elektrických za ízení.

 Že tento p ístroj nesmí být použit ve výbušném prost edí.

Na ízení, normy a sm rnice uvedené v tomto návodu k obsluze 
platí jen pro N mecko. P i použití GEMÜ 1435 ePos v jiných 
zemích musí být respektovány tamní národní p edpisy. Co 
se týká harmonizovaných evropských norem, standard  
a sm rnic, ty platí na vnit ním trhu ES. Krom  toho se na 
provozovatele vztahují vnitrostátní p edpisy.
Popisy a instrukce t chto bezpe nostních pokyn  se vztahují 
ke standardnímu provedení.

Veškerá práva, jako jsou autorská práva nebo 
práva pr myslového vlastnictví, jsou výslovn  
vyhrazena.

Bezpe nostní pokyny nep ihlíží: 
 ✗ K náhodným jev m a událostem, k nimž m že b hem 

montáže, provozu a údržby dojít.
 ✗ K místním bezpe nostním ustanovením, za jejichž 

dodržování – a to i ze strany p izvaného montážního 
personálu – odpovídá provozovatel.

V p ípad  nejasností:
 ✗ Zeptejte se na nejbližší prodejní pobo ce GEMÜ.

1.2 Vysv tlení symbol  a   pokyn

D ležité informace jsou v tomto návodu k obsluze ozna eny 
následujícími symboly:

NEBEZPE Í

Tento symbol ozna uje varování p ed nebezpe ím. 
P i nedodržení zde uvedených instrukcí m že dojít 
k ohrožení života nebo zdraví osob a/nebo 
ke zna ným materiálním škodám.

Pokud nebudou dodrženy bezpe nostní pokyny 
ozna ené tímto symbolem, m že dojít k lehkým 
zran ním osob a materiálním škodám.

Tímto symbolem jsou ozna ena upozorn ní, která 
poskytují d ležité informace o GEMÜ 1435 ePos.

1.3 Pokyny týkající se bezpe nosti

NEBEZPE Í

 GEMÜ 1435 ePos smí instalovat, elektricky 
p ipojovat a uvád t do provozu pouze 
kvaliÞ kovaný a vyškolený personál. Personál 
obsluhy, údržby, inspekce a montáže musí 
být pro tyto práce p íslušn  kvaliÞ kovaný. 
Provozovatel musí p esn  stanovit okruh 
odpov dnosti, kompetenci a kontrolu 
personálu. Nemá-li personál pot ebné 
znalosti, musí být zaškolen a instruován. To 
m že v p ípad  pot eby provést z pov ení 
provozovatele výrobce/dodavatel. Krom  toho 
musí provozovatel zajistit, aby personál zcela 
porozum l bezpe nostním pokyn m.

 Zajist te elektrickou bezpe nost podávacích 
napájecích p ístroj .

 Dbejte na dodržování elektrických dat.

Nedodržení bezpe nostních pokyn  m že mít za následek 
jak ohrožení osob, tak i poškození prost edí a GEMÜ 1435 
ePos. Nedodržení bezpe nostních pokyn  m že vést ke ztrát  
jakýchkoli nárok  na náhradu škody.

Dodržujte právní p edpisy.
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1.4 Použití v souladu s ur ením 

 ✗ GEMÜ 1435 ePos slouží výhradn  jako regulátor polohy 
a musí být používán pouze v souladu s datovým listem.

 ✗ GEMÜ 1435 ePos bez topného t lesa nesmí být používán 
venku. Verze s topným t lesem venku být použita m že, ale 
pouze v míst  chrán ném p ed dešt m.

 ✗ Žádné jiné použití není dovoleno. Za takto vzniklé škody 
firma GEMÜ neru í. Riziko nese výhradn  uživatel.

 ✗ P i plánování použití a provozu p ístroje m jte na pam ti 
p íslušná obecn  uznávaná bezpe nostní pravidla. Za 
umíst ní a montáž GEMÜ 1435 ePos zásadn  odpovídá 
projektant, výrobce za ízení, p íp. provozovatel.

1.5 Pokyny pro použití ve vlhkém prost edí

GEMÜ 1435 ePos nesmí být za žádných okolností 
išt n vysokotlakým isti em, stupe  krytí IP 65 

není pro to dostate ný.

Následující informace vám pomohou p i instalaci a provozu 
GEMÜ 1435 ePos ve vlhkém prost edí:

 GEMÜ 1435 ePos musí být chrán n p ed p ímým vlivem 
deš ové vody.

 Umíst te kabely a potrubí tak, aby kondenzát nebo deš ová 
voda, která se na potrubí/vedení nachází, nemohla natéct 
do šroubení konektoru M12 GEMÜ 1435 ePos.

 Veškerá kabelová šroubení konektoru M12 a tvarovek se 
závitem musí být kontrolována na t snost.

 P ed každým zav ením zkontrolujte t sn ní krytu, zda je 
správn  usazeno a není poškozeno.

 Kryt klávesnice ihned po použití správn  zav ete.
 Ihned po použití znovu uzav ete všechny kryty (škrticích 
ventil , zp tného ventilu).

1.6 Montážní pozice

Montážní pozice GEMÜ 1435 ePos je libovolná. P i montáži 
sm rem dol  se ujist te, že se do vypoušt cího otvoru 
p etlakového ventilu nemohou dostat žádné kapaliny 
a ne istoty.

1.7 Pot ebné ná adí pro vestavbu a montáž

Pot ebné ná adí pro vestavbu a montáž není sou ástí dodávky.
 Ð Plochý stranový klí  SW10 a SW27
 Ð Inbusový klí  3 mm a 4 mm
 Ð Akumulátorový šroubovák 3,5 mm

2   Údaje výrobce

2.1 P eprava

 ● Regulátor polohy p epravujte jen na vhodném nakládacím 
prost edku, nenakláp jte jej a opatrn  s ním manipulujte.

 ● Obalový materiál zlikvidujte podle p edpis  o likvidaci / 
ekologických p edpis .

2.2   Dodávka a pln ní

 ● Ihned po obdržení zboží zkontrolujte jeho úplnost 
a neporušenost.

 ● Obsah dodávky je patrný z p epravních doklad , provedení 
z objednacího ísla.

 ● Funkce regulátoru polohy se zkouší ve výrobním závod .
 ● Je-li regulátor polohy GEMÜ 1435 ePos objednán 

s ventilem jako kompletní jednotka, pak jsou tyto díly 
a jejich p íslušenství již kompletn  smontovány a nastaveny 
z výroby. Regulátor polohy GEMÜ je tak okamžit  p ipraven 
k provozu.

2.3  Skladování

 ● Regulátor polohy skladujte v originálním obalu, v suchu 
a chra te ho p ed prachem.

 ● Zabra te UV zá ení a p ímému slune nímu sv tlu.
 ● Maximální skladovací teplota: 60 °C.

2.4  Funkce

GEMÜ 1435 ePos je inteligentní elektropneumatický regulátor 
polohy ur ený pro montáž na pneumatické lineární a kyvné 
pohony.
Regulátor polohy lze pomocí vhodné montážní sady namonto-
vat p ímo na pohon. Montážní sada obsahuje jak upev ovací 
úhelník/adaptér, tak také odpovídající sníma  polohy s pot eb-
nými montážními šrouby.
Externí montáž je také možná, k ní upev ovací úhelník/adaptér 
není pot eba.
Sníma  polohy m í aktuální pozici ventilu a hlásí ji elektronice 
systému GEMÜ 1435 ePos. Ta porovnává skute nou hodnotu 
ventilu se zadanou žádanou hodnotou a p i odpovídající 
regula ní odchylce reguluje pozici ventilu.

Na dvou ádkovém displeji GEMÜ 1435 ePos je možné 
si nechat zobrazit pot ebné informace. Krom  nich jsou 
zobrazeny vysv tlující texty nápov dy, které objas ují význam 
vyvolaných parametr .
GEMÜ 1435 ePos je ovládán pomocí ty  tla ítek.

2.5   Bezpe nostní funkce

GEMÜ 1435 ePos disponuje bezpe nostní funkcí, která 
zajiš uje, že p i výpadku pneumatického p ívodu vzduchu 
a elektrického napájení budou výstupy odv trány.
Tato bezpe nostní funkce však nenahrazuje bezpe nostní 
za ízení nutná pro konkrétní za ízení. Der GEMÜ 1435 ePos 
není bezpe nostní ovládací prvek.
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3 Schematické znázorn ní  vstup  a výstup

Dopl kové funkce regulátoru polohy:
 Ð automatická inicializace
 Ð snadno srozumitelné texty nápov dy 

v  režimu „ADVANCED“
 Ð omezení zdvihu a  zavírání
 Ð funkce t sného uzav ení
 Ð volitelná nebo nastavitelná 

charakteristika
 Ð bezpe nostní pozice „fail safe“
 Ð voln  programovatelné výstupy 

alarm
 Ð a jiné

Provozní parametry
 Vstup žádané hodnoty pro 
ízení polohy

0–10 V
0–20 mA
4–20 mA

Vstup skute né hodnoty pro 
ízení polohy p es sníma  

polohy

Napájecí nap tí
24 V DC

V
st

up
y

N
ap

áj
en

í

Výstup skute né hodnoty 
regulátoru polohy

0–10 V
4–20 mA (volitelné)

Binární výstupy

24 V DC

V
ýs

tu
py

Obsluha

Klávesnice
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4   Mechanická  instalace

P i provozu s ídicí funkcí 2 (silou pružiny otev ená) 
namontujte do p ívodu vzduchu (p ípojka P) externí 
škrticí ventil (objednací íslo 1435 DR6Z).

4.1  Instalace na lineární pohony

4.1.1 P íprava pohonu ventilu
1. Pohon se musí nacházet v základní poloze (pohon odv t-

rán).
2. Pokud se nachází naho e v pohonu optický ukazatel ( er-

vené v eteno), je t eba jej vytáhnout.
3. Pokud se nachází naho e v pohonu závitový kryt, také jej 

odstra te.

4.1.2 Kompletace  sníma e polohy

NEBEZPE Í

P edepjatá pružina!
 ➤ Poškození p ístroje.
 Pružinu pomalu uvoln te.

Pozor: Poškození povrchu v etena m že vést 
k výpadku sníma e polohy!

Ve standardním provedení je  sníma  polohy tvo en sníma em 
polohy, p ítla nou pružinou a ovládacím v etenem (u v tších 
velikostí pohonu je sou ástí dodávky také vodicí trubka, která 
je namontována za p ítla nou pružinou).

Sníma  polohy a

a

V eteno P ítla ná pružina

Ovládací v eteno

1. Vytáhn te v eteno ze sníma e polohy až na doraz.
2. Zasu te p ítla nou pružinu na v eteno.
3. Upevn te v eteno v bod  a 

(v eteno p i tom nesmí být poškozeno).
4. Našroubujte ovládací v eteno na v eteno.

4.1.3 Instalace regulátoru polohy

1 Upev ovací úhelník

2 Pohon

3 Sníma  polohy

4 Šestihran

5 Šrouby M6

6 Kabelové šroubení M12

7 Šrouby M4              

7

2

4
3

5

6 1

1. P i ídicí funkci 1 (silou pružiny zav ená) vložte upev ovací 
úhelník 1 mezi hnací hlavu 2 a sníma  polohy 3 a upevn te 
jej utažením sníma e polohy na šestihran 4.

2. P i ídicí funkci 2 (silou pružiny otev ená) a ídicí funk-
ci 3 (dvoj inná funkce) vložte upev ovací úhelník 1 mezi 
závitový adaptér a sníma  polohy 3 a navíc zajist te 
t snicí podložkou. Upevn te dotažením sníma e polohy na 
šestihran 4.

3. P išroubujte regulátor polohy k upev ovacímu úhelníku 1 
pomocí dvou šroub  M6 5.

4. Povolte šrouby 7 na horní ásti krytu a odklopte jej.
5. Kabel lineárního sníma e polohy zasu te do kabelového 

šroubení M12 6 regulátoru polohy a p ipojte jej na svorkov-
nici podle schématu svorek (viz kapitolu 6).

6. Nakonec utáhn te šroubení M12. Kabel musí být ze všech 
stran pevn  sev en.

4.2 Instalace na kyvné pohony

4.2.1 P íprava pohonu ventilu

Hnací h ídel (shora)
H ídel oto ného
potenciometru
Adaptér
P ípojka oto ného
potenciometru
Kotou  klapky: zav en

Ozna ení adaptéru

P ípojka pneumatiky

Ozna ení h ídele
potenciometru

Oto ný potenciometr

Pohon

Klapka: 
otev en

Klapka: 
uzav ena

3

1

62

4

1. Pohon se musí nacházet v základní poloze (pohon odv -
trán). U dvoj inných pohon  by se m l pohon nacházet 
v poloze zav eno.

2. Odstra te šrouby zajiš ující optický ukazatel.
3. Ur ení sm ru otá ení pohonu (sm r otá ení pohonu musí 

být p i pohledu shora proti sm ru hodinových ru i ek, když 
se pohon pohybuje z polohy „zav eno“ do polohy „otev e-
no“).

4. Na pohon našroubujte oto ný sníma  polohy 3 s upev ova-
cím t menem 1.

Dbejte na správnou montážní polohu oto ného 
sníma e polohy k „dvoust nu“.

5. Namontujte regulátor polohy p ímo na kyvný pohon 2 po-
mocí adaptéru NAMUR 4.
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6. Povolte šrouby na horní ásti krytu a odklopte jej.
7. Kabel lineárního sníma e polohy zasu te do kabelového 

šroubení M12 6 regulátoru polohy a p ipojte jej na svorkov-
nici podle schématu svorek (viz kapitolu 6).

8. Nakonec utáhn te šroubení M12. Kabel musí být ze všech 
stran pevn  sev en.

4.3 Externí  instalace

1. Pohon se musí nacházet v základní poloze (pohon odv t-
rán).

2. Sníma  polohy montujte podle popisu v kapitole 4.1, p íp. 
4.2.

3. Kabel lineárního sníma e polohy zasu te do kabelového 
šroubení M12 regulátoru polohy a p ipojte jej na svorkovnici 
podle schématu zapojení (viz kapitolu 6).

4. Nakonec utáhn te šroubení M12. Kabel musí být ze všech 
stran pevn  sev en.

5  Pneumatické p ípojky

Jako ochrana p ed hrubými áste kami ne istot 
jsou v pneumatických p ípojkách regulátoru polohy 
instalována filtra ní sítka. Lze je objednat jako 
náhradní díly pod objednacím íslem 1435 SFI. 
Každá sada obsahuje 3 filtra ní sítka. Ú elem 
t chto filtra ních sítek je dodate ná ochrana 
a nenahrazují nutnost použití údržbá ské jednotky.

1. Vytvo te spojení mezi pneumatickým výstupem regulátoru 
polohy A1 (jedno inný), p íp. A1 a A2 (dvoj inný) a pneuma-
tickým vstupem ídicího vzduchu pohonu.

2. P ipojte pomocné napájení (p ívod vzduchu) na p ípojku 
p ívodu vzduchu P* (max. 6 bar resp. 90 psi).

A2

A1

P

R

D1RV

D2

P ípojka DIN ISO 1219-1 Ozna ení

P 1 P ípojka p ívodu vzduchu G1/4

R 3 Odv trávací výstup G1/4 s tlumi em hluku

D1 V1 Odv trání – škrticí ventil pro A1

D2 V2 Odv trání – škrticí ventil pro A2*

RV V3 Zp tný ventil

A1 2 Pracovní p ípojka pro procesní ventil

A2 4 Pracovní p ípojka pro procesní ventil*

* pouze p i funkci – dvoj inný (kód 3)

5.1 Vým na Þ ltra ních sítek

1. Vypn te pneumatickou pomocnou energii.
2. Odpojte propojovací vedení.
3. Filtra ní sítka opatrn  vyjm te z otvor  P, A1 a A2 (pouze 

p i dvoj inné funkci).
4. Nahra te Þ ltra ní sítka (1435 SFI).
5. Propojovací vedení znovu p ipojte.
6. Obnovte p ívod pneumatické pomocné energie.

6   Elektrické p ípojky

6.1 Provedení s p ipojovacími svorkami (standard-
ní)

1. P ipojte sníma  polohy svorkami (pokud ješt  nebyl p ipo-
jen).

2. P ipojte analogový vstup 0/4–20 mA nebo 0–10 V pro žáda-
nou hodnotu na p íslušné svorky.

3. P ipojte kabel napájecího nap tí 24 V DC a uzemn ní.

POZOR
Poškození povrchu v etena m že vést k výpadku 
sníma e polohy!

D ležité:
Pro vyrovnání potenciálních rozdíl  zp sobených 
poruchami specifickými pro dané za ízení lze mezi 
svorkami„GND“ a„I

w-“ vložit m stek.

10 V X UW+ IW+ IW- UW- X+ X- GND 24 V

or or or gr gr gr gr gr gr bl bl gn

gr gr gr gr

A1 A2 ERR

Legenda

10 V gn

P ípojka externího systému m ení polohyX hn

bíl

Iw+
 Vstup žádané hodnoty 0/4–20 mA

Iw-

Uw+
 Vstup žádané hodnoty 0–10 V

U
w-

X+ Výstup skute né hodnoty 0–10 V
4–20 mA (voliteln ) – napájeno internX-

GND
Napájecí nap tí 24 V DC

24 V

Uzemn ní

A1 Alarm1, 24 V DC

A2 Alarm2, 24 V DC

ERR  Výstup hlášení poruchy

GND out (zem)
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6.2 Provedení s konektorem (voliteln )

X1

X2

X1

X2

X3

X3

4 5
1 2

3

4 5
1 2

3

4 5
1 2

3

P ípojka Pin Název signálu

X1
Kódování A

Konektor 
M12

1
Uv, 24 V DC 
napájecí nap tí

2
Uo,  výstup hlášení poruchy, 
24 V DC

3
Uv, GND (zem)
 napájecí nap tí

4 Uo, výstup alarmu 1, 24 V DC

5 Uo, výstup alarmu 2, 24 V DC

P ípojka Pin Název signálu

X2
Kódování A

Konektor 
M12

1 Iw+,  vstup žádané hodnoty 0/4–20 mA*

2 Iw-,  vstup žádané hodnoty 0/4–20 mA*

3
X+, výstup skute né hodnoty
0–10 V / 4–20 mA

4
X-, výstup skute né hodnoty
0–10 V / 4–20 mA

5 n. c.

P ípojka Pin Název signálu

X3
Kódování A 
Zdí ka M12

1 Uv, napájení – skute ná hodnota 10 V DC

2 Usig, vstup skute né hodnoty 0–10 V DC

3 Uv, napájení – skute ná hodnota GND (zem)

4 n. c.

5 n. c.

* pro  vstup žádané hodnoty Uw = 0–10 V musí zákazník p epojit kabely

D ležité:
U signálu vstupu žádané hodnoty 0–10 V DC musí 
být regulátor polohy otev en a dv  licny vstupu 
žádané hodnoty musí být p endány ze svorek „I

w+“ 
a „Iw-“ na svorky „Uw+“ a „Uw-“.

10 V X UW+ IW+ IW- UW- X+ X- GND 24 V

or or or gr gr gr gr gr gr bl bl gn

gr gr gr gr

A1 A2 ERR

6.3 Kontrola mechanické instalace

1. Regulátor polohy p ipojte k p ívodu elektrického napájení 
a p ívodu vzduchu.

2. Na displeji se zobrazí následující zpráva:

P ipojený pohon lze pomocí tla ítek +  - a   posunout do 
polohy „otev eno“ a „zav eno“.

Zobrazení polohy ventilu musí být p itom mezi 2 % 
a 98 %.

7   Obsluha

7.1 Obslužné a indika ní prvky

Tla ítko zp t
(žluté) 

Dvou ádkový, 16místný displej

Tla ítko vp ed
(zelené) 

Tla ítko plus
( ervené) +  

Tla ítko mínus
( erné) 

7.2  Uživatelská rozhraní

GEMÜ 1435 ePos nabízí výb r ze dvou r zných uživatelských 
rozhraní ( Systemmode = režim systému). Lze je vybrat 
v parametru „SYSTEMMODE“.

7.2.1  Režim systému „ CLASSIC“ (jednoduché základní 
funkce)

Ve výb ru „CLASSIC“ jsou všechny dostupné parametry 
azeny za sebou.

7.2.2  Režim systému „ADVANCED“ 
(rozší ené možnosti diagnostiky)

Ve výb ru „ ADVANCED“ jsou všechny dostupné parametry 
rozd leny do r zných kategorií a uloženy v díl ích podmenu. 
Krom  toho jsou zde k dispozici další parametry, které poskytují 
další informace a nastavení pro GEMÜ 1435 ePos.
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7.2.3 Zm na  uživatelského rozhraní

Chcete-li zm nit uživatelské rozhraní z [CLASSIC] na 
[ADVANCED] postupujte následovn :
1. Zvolte parametr „50: SYSTEMMODE“.
2. P epn te z [CLASSIC] na [ADVANCED] a parametr neopou-

št jte.
3. Vypn te napájecí nap tí.
4. Zapn te napájecí nap tí.

Chcete-li zm nit uživatelské rozhraní z [ADVANCED] na 
[CLASSIC] postupujte následovn :
1. V menu SetBasics zvolte parametr „SYSTEMMODE“.
2. P epn te z [ADVANCED] na [CLASSIC] a potvr te pomocí 

„OK“. Parametr neopoušt jte.
3. Vypn te napájecí nap tí.
4. Zapn te napájecí nap tí.

7.3  Úrovn  menu

GEMÜ 1435 ePos obsahuje dv  úrovn  menu. Jedná se 
o pracovní úrove  (AUTO a MANUAL) konÞ gura ní úrove  
(CONFIG).

7.3.1 Pracovní úrove  (AUTO a  MANUAL)

Na této úrovni se GEMÜ 1435 ePos nachází automaticky po 
zapnutí napájecího nap tí.

A:  AUTO
V režimu AUTO je regulátor ízen externím signálem žádané 
hodnoty.

B: MANUAL
P i volb  MANUAL lze ventilem pomocí tla ítek +  - a   
pohybovat ru n .

7.3.2 KonÞ gura ní úrove  (CONFIG)

Na této úrovni lze nastavit r zné parametry, aby se dosáhlo 
optimálního p izp sobení provozním podmínkám.

8   Uvedení do provozu

 GEMÜ 1435 ePos bez topného t lesa nesmí být 
používán venku. Verze s topným t lesem venku 
být použita m že, ale pouze v míst  chrán ném 
p ed dešt m.

 GEMÜ 1435 ePos musí být chrán n p ed 
p ímým vlivem deš ové vody.

Pokud je GEMÜ 1435 ePos dodán ze závodu 
kompletn  namontován na ventil, je již ze závodu 
p ednastaven (p i ídicím tlaku 5,5–6 bar bez 
provozního tlaku) a tím p ipraven k provozu. Nová 
inicializace (viz kapitolu 8.2) se doporu uje, pokud 
je systém provozován s odlišným  ídicím tlakem 
nebo pokud došlo ke zm n  mechanických 
koncových poloh (nap . vým na t sn ní ventilu 
nebo vým na pohonu). 

1. Aktivujte pneumatickou pomocnou energii (dodržujte maxi-
mální ídicí tlak regulátoru a ventilu!).

2. Zapn te napájecí nap tí 24 V DC.
3. Nastavte analogovou žádanou hodnotu 0/4–20 mA nebo 

0–10 V.

8.1 Obecné pokyny

Aby mohlo být zm n no nastavení a parametry 
GEMÜ 1435 ePos, musí být uvoln ny oba šrouby 
krytu klávesnice. Mírným vytažením lze kryt 
vyto it. Veškerá nastavení a inicializace z stanou 
zachována i p i p erušení napájení.

K r zným úrovním obsluhy a parametr m se lze dostat tla ítky 

 a  . Pro vstup do konfigura ního menu „C: CONFIG“ musí 
být tla ítko - stisknuté déle než 3 sekundy.
Zm ny parametr  se provád jí volbou tla ítka +  a následným 
výb rem pomocí tla ítka  .
Hodnota m že být poté zm n na pomocí tla ítek +  a .
Poté musí být kurzor p esunut pomocí tla ítka  k pravé 
závorce a nastavená hodnota musí být potvrzena tla ítkem + . 

8.2 První uvedení do provozu

8.2.1 Bez nastavení od výrobce 
(p i dodávce bez ventilu)

Po montáži, elektrickém a pneumatickém p ipojení musí být 
regulátor polohy inicializován.
Bez inicializace se nachází regulátor polohy v provozním stavu 
„D: NO INIT“. Tento provozní stav m že být také dosažen 
resetováním na tovární nastavení výb rem „DEFAULT“ v menu 
„3:  DEFAULT STATE“.

 Ð Pomocí tla ítka +  - a   lze p ipojený pohon 
p esunout do polohy („otev eno“) a („zav eno“).

 Ð Stisknutím +  a následn   se pohon posune 
rychle do pozice („otev eno“).

 Ð Stisknutím  a následn  +  se pohon posune 
rychle do pozice „zav eno“.

 Ð Zobrazení polohy ventilu se musí nacházet mezi 
0 % a 100 %. 

Start automatické  inicializace
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Regulátor polohy 
GEMÜ 1435 ePos je 
p ipraven k provozu 
a reaguje na extern  
zadanou požadovanou 
hodnotu. 

                             P = 45.4
D: NO INIT

Nach dem Einschalten

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

länger als 3s drücken

1: SETPOINT
                             NO INIT                 
2: INIT ALL

PRESS -> FOR 3s
2: INIT ALL

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 1

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 2

up -> down
2: INIT                    RUN 3

down -> up
2: INIT                    RUN 3

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 4

                           P = XX.X                 
2: INIT                    RUN 5

                             INIT OK                 
2: INIT ALL1: SETPOINT

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

                             X = 55.5
B: MANUAL.       W = 55.5

                  .. ....  X = 30.5            
A: AUTO.           W = 30.5

länger als 3s drückentiskn te déle než 3 s

tiskn te déle než 3 sPo zapnutí

Displej (zobrazení) P í iny poruch Odstran ní poruch

PRESS <-
ERROR RUN 1

Sm r p sobení pohonu nelze stanovit. 
D vod:
a) chybí napájení stla eného vzduchu
b) napájení stla eného vzduchu je p íliš 
slabé
c) sníma  polohy je špatn  p ipojen
d) zdvih ventilu < 3 mm

 Stiskn te tla ítko
a) Zkontrolujte p ívod napájení stla eného 
vzduchu (max. 6 bar)
b) Zkontrolujte p ívod napájení stla eného 
vzduchu (max. 6 bar)
c) Zkontrolujte osazení p ípojek
d) Zkontrolujte zdvih ventilu

PRESS <-
ERROR RUN 2.1

Inicializaci nulového bodu nelze provést. 
D vod:

a) vadný sníma  polohy / vadná montážní 
sada
b) nastavení oto ného sníma e

 Stiskn te tla ítko .
Ventilem pohybujte ru n , hodnota zobra-
zení P musí být v poloze „zav eno“ > 2.0.
a) Zkontrolujte objednací íslo
b) Otá ejte oto ným sníma em (pouze 

kyvné pohony) až na hodnotu P > 2.0

PRESS <-
ERROR RUN 2.2

Inicializaci nulového bodu nelze provést. 
D vod:

a) vadný sníma  polohy / vadná montážní 
sada
b) nastavení oto ného sníma e

 Stiskn te tla ítko .
Ventilem pohybujte ru n , hodnota zobra-
zení P musí být v poloze „zav eno“ < 98.0.
a) Zkontrolujte objednací íslo
b) Otá ejte oto ným sníma em (pouze 

kyvné pohony) až na hodnotu P < 98.0

PRESS <-
ERROR RUN 2.2
PRESS <-
Stroke Error

Pohon se nepohybuje. D vod:

a) chybí napájení stla eného vzduchu
b) napájení stla eného vzduchu je p íliš 
slabé
c) vadná mechanika

 Stiskn te tla ítko
a) Zkontrolujte p ívod napájení stla eného 
vzduchu (max. 6 bar)
b) Zkontrolujte p ívod napájení stla eného 
vzduchu (max. 6 bar)
c) Zkontrolujte mechaniku

PRESS ->
up -> down X.X

ADJUST NOZZLES (S)
THEN PRESS <-

up -> down
2: INIT                    RUN 3

Doba reakce ventilu („otev eno“ – „zav e-
no“) menší než 1 sekunda

A2

A1D1RV

D2

 Stiskn te tla ítko .
 Nastavte škrticí ventil D1 (u dvoj inných 
pohon  D1 a D2)

- +

 Stiskn te tla ítko .
 P ípadn  opakujte až do doby reakce > 
1 sekunda
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PRESS ->
down -> up X.X

ADJUST NOZZLES (S)
THEN PRESS <-

down -> up
2: INIT                    RUN 3

Doba reakce ventilu („zav eno“ – „otev e-
no“) menší než 1 sekunda

A2

A1D1RV

D2

 Stiskn te tla ítko .
 Nastavte škrticí ventil D1 (u dvoj inných 
pohon  D1 a D2)

- +

 Stiskn te tla ítko .
 P ípadn  opakujte až do doby reakce > 
1 sekunda

Displej (zobrazení) P í iny poruch Odstran ní poruch

Staré regulátory (do verze softwaru 
V1.3.1.8)

Leakage RUN 4
PRESS <-

Net snost v systému  Stiskn te tla ítko 
 Odstra te net snost
 Restartujte automatickou inicializaci

Nové regulátory (od verze softwaru 
V2.0.0.0)

PRESS ->
LEAKAGE

REMOVE LEAKAGE
THEN PRESS <-

REPEAT         CONTINUE 
<-                      OK    ESC

                           P = XX.X     
2: INIT                    RUN 5

Net snost v systému  Stiskn te tla ítko 
 Odstra te net snost
 Stiskn te tla ítko 
 Stiskn te tla ítko  pro opakovanou 
kontrolu

 Stisknutím tla ítka +  kontrolu t snosti 
p esko íte

POZOR! Vynechání kontroly t snosti m že 
vést ke špatným regula ním vlastnostem 
a zvýšenému opot ebení.

8.2.2 S nastavením od výrobce (p i dodávce s ventilem)

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

                             X = 55.5
B: MANUAL       W = 55.5

               X = 30.5            
A: AUTO   W = 30.5

                             X = 55.5
B: MANUAL     [W = 55.5]

Na displeji se zobrazí „A: AUTO“. Regulátor je p ipraven k provozu.

Pokud byste cht li ventil nastavit ru n , stiskn te 1× tla ítko 

+    musí být navolena pozice hodnoty ke zm n ní 
a  tla ítka + - - Poté musí být kurzor p esunut pomocí tla ítka  k pravé závorce a nastavená hodnota 
musí být potvrzena tla ítkem +  .

Regulátor musí být po vým n  ventilu nebo vým n  
membrány nov  inicializován. Postupujte podle 
popisu v kapitole 8.2.1.
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9   Režim systému  CLASSIC

9.1 Režimy provozu

Po p erušení napájení se regulátor polohy spustí vždy v režimu „A: AUTO“ (pokud již byla provedena inicializace) 
a reaguje p ímo na externí signál žádané hodnoty.

9.1.1 Automatický režim (A: AUTO)

Automatický režim p edstavuje normální provoz. Inicializovaný regulátor polohy reaguje samostatn  na zm ny žádané hodnoty 
a koriguje ventil. V tomto provozním režimu jsou tla ítka +  - a  - bez funkce.
Displej zobrazuje naho e aktuální polohu (x) jako procentuální hodnotu dopln nou sloupcovým diagramem.
Spodní ádek ukazuje vlevo aktuální režim provozu a vpravo aktuální žádanou hodnotu (w) v procentech.
Stisknutím tla ítka  se dostanete do provozního režimu „B: MANUAL“.

9.1.2 Ru ní režim (B:  MANUAL)

V ru ním režimu lze ventil p enastavit manuáln . +    
musí být navolena pozice hodnoty ke zm n ní a  tla ítka + - - Poté musí být kurzor p esunut pomocí 
tla ítka  k pravé závorce a nastavená hodnota musí být potvrzena tla ítkem +  . Ventil se posune do nastavené polohy.
Stisknutím tla ítka se dostanete do provozního režimu „C: CONFIG“.

9.1.3 KonÞ gurace (C: CONFIG)

V konfigura ním menu lze m nit r zné hodnoty parametr  regulátoru polohy. Abyste se dostali do konfigura ního menu, musí být 
na pracovní úrovni zvolen parametr „C: CONFIG“ a poté musí být stisknuto tla ítko  - déle než 3 sekundy. V horním ádku se 
zobrazí hodnota parametru, v dolním ádku jméno a íslo parametru. Obsluha probíhá dle následujícího vyobrazení.

9.1.3.1 Nastavení parametr  nového regulátoru (od verze softwaru V2.0.0.0)

PRESS -> FOR 3s
C: CONFIG

4...20 mA                     
1: SETPOINT

            NO INIT                    
2: INIT ALL

länger als 3s drücken

                      [ 4...20 mA]
<-   OK     ESC

                        [ 4...20 mA]
<-       ->         +       -

                          [ 0...10 V ]
<-       ->         +       -

                        [ 0...10 V]
<-                OK     ESC

                              0...10 V
1: SETPOINT

               DEFAULT                    
3: DEFAULT STATE

PRESS -> FOR 3s
2: INIT ALL    

PRESS -> FOR 3s
3: DEFAULT STATE   

...

tiskn te déle než 3 s

9.1.3.2 Nastavení parametr  starého regulátoru (do verze softwaru V1.3.1.8)

0..10V 

1: SETPOINT 

0..20mA 

1: SETPOINT 

4..20mA 

1: SETPOINT 

PRESS -> FOR 3s 

2: INIT ALL 

NO INIT

2: INIT ALL 

PRESS -> FOR 3s 

3: DEFAULT 

DEFAULT 

3: DEFAULT STATE 

FALL

11: X-DIRECTION 

RISE

11: X-DIRECTION 

Press -> For 3s 

C: CONFIG 
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9.2  Tabulka parametr

Displej (zobrazení) Funkce Rozsah hodnot Jednotka Tovární nastavení

1:SETPOINT Druh žádané hodnoty
0..10V
0..20mA
4..20mA

V
mA
mA

4..20mA

2: INIT ALL Start automatické inicializace
NO INIT
INIT OK

– NO INIT

3: DEFAULT STATE Obnovení továrního nastavení
NO DEFAULT
DEFAULT

– DEFAULT

11:X-DIRECTION
Sm r p sobení ukazatele X a výstupu 
skute né hodnoty

RISE
FALL

RISE

12:ALARM FUNCT
Definuje funkci výstupu alarm  (ALARM 1 
a ALARM 2)

OFF
min/max
min/min
max/max

OFF

13:LEVEL ALARM1 Spínací bod pro alarm 1 0.0...100.0 10.0
14:LEVEL ALARM2 Spínací bod pro alarm 2 0.0...100.0 90.0

15:ERROR FUNCTN
Definuje funkci výstupu hlášen poruchy 
(ERROR)

ERROR
ERROR+INACTIVE
RANGE
ERROR + RANGE
ERR+RANGE+INAC

ERROR 
+ RANGE

16: ERROR TIME
Kontrola doby reakce ventilu 
( výstup hlášení poruchy)

auto
0...100

s auto

17:ERROR LEVEL
Maximální regula ní odchylka 
( výstup hlášení poruchy)

auto
0.0...100.0

% auto

18:RANGE FUNCTN  Kontrola oblasti vstupu žádané hodnoty
< 4 mA
> 20 mA
&lt;4mA oder >20mA

mA
< 4 mA nebo 
> 20 mA

21: MIN POSITION
Omezuje zav enou pozici ventilu, minimální 
pozice

0.0...100 % 0.0

22: MAX POSITION
Omezuje otev enou pozici ventilu, 
maximální pozice

0.0...100 % 100.0

23: CLOSETIGHT Definuje funkci  t sného uzav ení

no
min
max
min & max

no

24: SETP DIRECTN* Sm r p sobení žádané hodnoty
NORMAL
INVERS

NORMAL

25:SETP RAMP Funkce rampy žádaná hodnota
auto
0...400

S 0

26: SPLIT START
 Splitrange (oblast žádané hodnoty) 
za átek

0.0 ... 90 % 0.0

27: SPLIT END Splitrange (oblast žádané hodnoty) konec 10 ... 100 % 100

28: SETP FUNCTN Definuje funkci regula ní charakteristiky

lineární
1:25
1:50
 volná (free)

lineární

30:FREE 0 %
31:FREE 10 %
32:FREE 20 %
33:FREE 30 %
34:FREE 40 %
35:FREE 50 %
36:FREE 60 %
37:FREE 70 %
38:FREE 80 %
39:FREE 90 %
40:FREE 100 %

Definice voln  programovatelné 
charakteristiky

11 bod  k ivky
0...100 %

2
3
4.4
6.5
9.6
14.1
20.9
30.9
45.7
67.6
100

42:DEADBAND Velikost mrtvé zóny
auto
0.0...10.0

%
1,0 %, K-Nr. 2442: 
2,0 %, K-Nr. 2443: 
5,0 %

43:PROP GAIN* Proporcionální zesílení (regulátor PD) Kp = 0.1...100.0 1.0

44: DERIV TIME
Diferenciální asová konstanta (regulátor 
PD)

Tv = 0.00s...10.00s s 0.1 

45:FIELDBUS
SETP.ANALOG 
FIELDBUS

SETP.ANALOG

46: RELEASE VXX Verze softwaru V X.X.X.X

50:SYSTEMMODE Definuje typ uživatelského rozhraní
CLASSIC
ADVANCED

CLASSIC

* Hodnota parametru je automaticky ur ena a nastavena regulátorem v pr b hu inicializace. Manuální zm na bude muset být eventuáln  opakována po každém 
inicializa ním procesu.
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9.3  Význam parametr

1: SETPOINT
Oblast analogového vstupu žádané hodnoty (nap tí: 0–10 V 
nebo proud: 0/4–20 mA).

2:  INIT ALL
Inicializace 
Stisknutím tla ítka +  nebo  a stisknutím tla ítka   (> 3 s) 
zahájíte automatickou inicializaci. Pr b h inicializace je na 
displeji zobrazen jako „run 1“ až „run 5“.
B hem inicializa ního procesu regulátor polohy optimalizuje 
své regula ní parametry pro ovládání p íslušného ventilu.

3:  DEFAULT STATE
Nastavení Default (výchozí)
Obnovení továrního nastavení a resetování inicializace. 
Stisknutím tla ítka +  nebo  a stisknutím tla ítka   (> 3 s) 
bude regulátor nastaven na „DEFAULT“ (výchozí).

Po „Default“ musí být regulátor polohy znovu 
inicializován. Všechny dosud zjišt né parametry 
pohonu budou smazány.

11: X-DIRECTION
 Sm r p sobení ak ní veli iny
Tímto je možné nastavit sm r p sobení (stoupající nebo 
klesající) zobrazování a zp tného hlášení polohy.

Stav pne-
umatiky 
výstup A1

X-DIRECTION zobrazená 
hodnota

p i azená 
skute ná 
pozice x

Odvzduš-
n no
Zavzdušn -
no

RISE (stoupa-
jící)

0 %
100 %

0 %
100 %

Odvzduš-
n no
Zavzdušn -
no

FALL (klesa-
jící)

100 %
0 %

100 %
0 %

12:  ALARM FUNCTN
Aktivuje nebo deaktivuje funkci alarmu
Aktivace alarm  ( mezní kontakty) se vztahuje na m ítko 
POSITION (mechanická dráha).
x = aktuální skute ná hodnota

min/max:

Pozice Stav vý-
stup A1

Stav vý-
stup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 24V 0V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 0V 0V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 0V 24V

min/min:

Pozice Stav vý-
stup A1

Stav vý-
stup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 24V 24V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 0V 24V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 0V 0V

max/max:

Pozice Stav vý-
stup A1

Stav vý-
stup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 0V 0V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 24V 0V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 24V 24V

13: LEVEL ALARM 1
Spínací bod pro alarm 1. Po dosažení spínacího bodu sepne 
digitální výstup A1 (výstup 24 V DC).

14: LEVEL ALARM 2
Spínací bod pro alarm 2. Po dosažení spínacího bodu sepne 
digitální výstup A2 (výstup 24 V DC).

15: ERROR FUNCTN
Funkce výstupu hlášení poruchy (výstup 24 V DC)

Nastavení  ERROR 
TIME

ERROR 
LEVEL

RANGE 
FUNCTN

C:CONFIG

ERROR X X

ERROR+
INACTIVE

X X X

RANGE X

ERROR+
RANGE

X X X

ERR+RANGE+
INAC

X X X X

16:  ERROR TIME
 Kontrolní as pro aktivaci hlášení poruchy (10× doba reakce). 
Nastavená hodnota (s) slouží jako výchozí as, b hem 
kterého musí regulátor polohy dosáhnout regulovaného stavu. 
P íslušný  práh zareagování je zadán pomocí parametru 17.
Pokud je nastavený as p ekro en, je  výstup hlášení poruchy 
ERR nastaven na 24 V DC.

17: ERROR LEVEL
 Práh zareagování hlášení poruchy
Zde lze nastavit hodnotu (%) pro p ípustnou velikost regula ní 
odchylky pro spušt ní chybového hlášení.
Pokud jsou oba parametry 16 a 17 nastaveny na „Auto“, 
je aktivováno chybové hlášení tehdy, když není b hem 
ur ité doby dosažena oblast pomalého chodu. Tato doba je 
desetinásobek (hodnota parametru AUTO)  nastavené doby 
reakce inicializace.

18: RANGE FUNCTN
 Kontrola rozsahu signálu žádané hodnoty
Zde lze nastavit, zda bude p i poklesu pod 4 mA (kontrola 
zlomení kabelu) nebo p ekro ení 20 mA (kontrola zkratu) 
spušt n chybový signál RANGE.

21:  MIN POSITION
Omezuje polohu „zav eno“ ventilu 
Tato funkce odpovídá mechanickému  omezení zav ení.

22:  MAX POSITION 
Omezuje polohu „otev eno“ ventilu 
Tato funkce odpovídá mechanickému  omezení zdvihu.

Parametry  MIN POSITION a  MAX POSITION je 
mechanická dráha (od dorazu k dorazu) omezena 
na nastavené hodnoty. Tím lze omezit mechanicky 
nastavitelný rozsah pohonu.
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100 

80 

60 

40 

20 

Fyzikální 
zdvih
x [%]

neomezený zdvih 

omezený zdvih

Žádaná hod-
nota w [%]

Max 
poz.

Min 
poz.

Je-li aktivován parametr 23: CLOSETIGHT 
(funkce t sného uzav ení), pohon se odvzdušní p i 
žádané hodnot  < 0,5 %, i když je  MIN POSITION 
nastavena nap . na 10 %. P i žádané hodnot  > 
1,5 % se pohon vrátí zp t na 10 %.
P i žádané hodnot  > 99,5 % je pohon kompletn  
vysunut, i když je  MAX POSITION nastavena nap . 
na 90 %. P i žádané hodnot  < 98,5 % se pohon 
vrátí zp t na 90 %.

23:  CLOSETIGHT
 Ak ní veli ina t sného uzav ení
Díky této funkci lze ventil s maximální nastavovací silou 
(pružinová síla) pohonu p esunout do sedla.  Funkce t sného 
uzav ení m že být aktivována jednostrann  nebo pro ob  
koncové polohy.  CLOSETIGHT je ú inný, pokud žádaná 
hodnota klesne pod 0,5 % p ípadn  p ekro í 99,5 %.
Resetovací hystereze je 1 %.
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Žádaná hod-
nota w [%]

24:  SETP DIRECTN
 Sm r žádané hodnoty
Nastavení sm ru žádané hodnoty slouží k  obrácení sm ru 
p sobení žádané hodnoty. To je pot ebné zejména pro 
provoz Splitrange a zárove  p i jedno inných pohonech 
s bezpe nostní polohou „otev eno“ ( ídicí funkce 2).

Zdvih x [%]

Žádaná hodnota 
w [%]

ídicí funkce 2

ídicí funkce 2

ídicí funkce 1
NORMAL NORMAL

INVERS
OTEV ENO

ZAV ENO

25: SETP RAMP
 Rampa žádané hodnoty
Rampa žádané hodnoty je ú inná v automatickém režimu 
a omezuje rychlost zm ny ú inné žádané hodnoty. B hem 
p epnutí z ru ního na automatický režim je p es rampu žádané 
hodnoty ú inná žádaná hodnota p izp sobena žádané 
hodnot  p iléhající k p ístroji.
V poloze SETP RAMP = auto se pro nastavenou rampu 
žádané hodnoty použije pomalejší z obou dob reakce 
zjišt ných v pr b hu inicializace.

26:  SPLIT START
Žádaná hodnota Splitrange za átek 

27:  SPLIT END
Žádaná hodnota  Splitrange konec 
Parametry 26 a 27 ve spojení s parametrem 24 slouží 
k omezení ú inné oblasti žádané hodnoty. Lze tak provád t 
úkoly Splitrange s charakteristikami

 stoupající/klesající
 klesající/stoupající
 klesající/klesající
 stoupající/stoupající

Zdvih x

Žádaná 
hodnota wOblast žádané 

hodnoty
Regulátor 1 Regulátor 2

Oblast žádané hodnoty

Rozdíl mezi hodnotami  SPLIT START a  SPLIT END 
musí být > 10 %.

28:  SETP FUNCTN
 Funkce žádané hodnoty 
Pomocí této funkce lze linearizovat nelineární  charakteristiky 
ventilu a u lineárních  charakteristik ventilu reprodukovat 
libovolné  charakteristiky pr toku.

V p ístroji jsou uloženy ty i  charakteristiky ventil :

 stejnoprocentní 1 : 25 (ventil z stává v poloze „zav eno“ – 
zav eno ze 4 % otev en)

 stejnoprocentní 1 : 50 (ventil z stává v poloze „zav eno“ – 
zav eno ze 2 % otev en)

 lineární
 volná (free)

P i volb  free, lze p i 30: zadat charakteristiku s 11 body k ivky.
30: FREE 0 % 
.
..
40: FREE 100 %

V intervalu 10 % m že být každému bodu k ivky žádané 
hodnoty p i azena charakteristika pr toku. Tyto body 
vedou k tahu polygonu s 10 p ímkami, který tím znázor uje 
charakteristiku ventilu.

Zadání bod  k ivky žádané hodnoty je možné 
pouze u 28:  SETP FUNCTN = free.
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42: DEADBAND
Pásmo mrtvé zóny (necitlivosti) regulátoru
Pásmo mrtvé zóny ur uje maximální p ípustnou regula ní odchylku mezi skute nou a žádanou hodnotou.
P i DEADBAND = Auto je pásmo mrtvé zóny p i inicializaci p izp sobeno požadavk m regula ního obvodu. V ostatních 
diskrétních nastaveních se pracuje s pevn  nastavenou hodnotou pro pásmo mrtvé zóny.

Výška regula ní odchylky by m la odpovídat požadavk m ventilu a regula ního obvodu. Nedoporu uje se nastavovat 
hodnotu < 1,0 %, protože to (zvlášt  u pohon ) s nekontinuálním profilem pohybu m že zp sobit kolísavé chování 
regulátoru. V d sledku toho mohou být vnit ní p ed azené ventily siln  namáhány a m že se tím snížit jejich životnost.
V zásad  platí: ím menší je nastavená hodnota, tím vyšší je opot ebení a kratší životnost. Proto by m la být hodnota 
nastavena co nejp esn ji.

43: PROP GAIN
Proporcionální zesílení
Nastavení  proporcionálního zesílení Kp
Kp = 0,1...100,0
Výška zesílení by m la vždy odpovídat požadavk m ventilu a regula ního obvodu. Optimální nastavení je ur eno b hem automa-
tické inicializace, ale v p ípad  pot eby musí být dodate n  upraveno.
Chování regulátoru lze ovlivnit následovn :

PROP GAIN
Nastavená hodnota je vyšší než zjišt ná hodnota Nastavená hodnota je nižší než zjišt ná hodnota

 Ð Regulátor reguluje rychleji (ale má sklon ke kolísání).  Ð Regulátor reguluje pomaleji.
 Ð Žádaná hodnota je dosahována ve v tších krocích zvýšením 

ak ní veli iny.
 Ð Žádaná hodnota je dosahována ve menších krocích 

snížením ak ní veli iny.
 Ð ízení je nep esn jší.  Ð ízení je p esn jší.

44:  DERIV TIME
Deriva ní asová konstanta
Nastavení  deriva ní asové konstanty Tv (doba, o kterou je ur ité ak ní veli iny na základ  podílu složky D dosaženo d íve než 
u istého proporcionálního regulátoru)
Tv = 0,00 s...10,00 s

46:  RELEASE VXX
Aktuální  verze softwaru V X.X.X.X

50: SYSTEMMODE
Výb r uživatelského rozhraní

  CLASSIC  
Struktura menu je popsaná v kapitole 7.2  Systemmode (Režim systému)

  ADVANCED  
Struktura menu je popsaná v kapitole 7.2  Systemmode (Režim systému)

Chcete-li zm nit  uživatelské rozhraní z [CLASSIC] na [ADVANCED], postupujte následovn :
1. Zvolte parametr „50: SYSTEMMODE“.
2. P epn te z [CLASSIC] na [ADVANCED] a parametr neopoušt jte.
3. Vypn te napájecí nap tí.
4. Zapn te napájecí nap tí.

Chcete-li zm nit uživatelské rozhraní z [ADVANCED] na [CLASSIC] postupujte následovn :
1. V menu SetBasics zvolte parametr „SYSTEMMODE“.
2. P epn te z [ADVANCED] na [CLASSIC] a potvr te pomocí „OK“. Parametr neopoušt jte.
3. Vypn te napájecí nap tí.
4. Zapn te napájecí nap tí.

Lineare u. gleichprozentige Kennlinien

2,0 3,0 4,4
6,5

9,6

14,1

20,9

30,9

45,7

67,6

100,0

4,0 5,5
7,6

10,5
14,5

20,0

27,6
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52,5

72,5

100,0

0
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10  Režim systému ADVANCED

Pokud je parametr „SYSTEMMODE“ nastaven na „ADVANCED“, pak existuje odlišné naviga ní menu a zárove  ur itý po et 
nových parametr .

Pro aktivaci  režimu systému „ADVANCED“ musí být parametr „SYSTEMMODE“ p epnut na „ADVANCED“ a napájecí 
nap tí na více než 3 sekundy p erušeno.

10.1 Úrove  menu

Po p erušení napájení se regulátor polohy spustí vždy v provozním režimu, který byl p edtím nastaven v parametru 
„Mode“.

10.1.1 Automatický provoz ( AUTO)

Automatický režim p edstavuje normální provoz. Inicializovaný regulátor polohy reaguje samostatn  na zm ny žádané hodnoty 
a koriguje ventil. 
V tomto provozním režimu je tla ítko +   nebo   bez funkce.
Displej zobrazuje vpravo naho e aktuální polohu (x) a uprost ed stanovený signál žádané hodnoty (w), zobrazenou jako procentuální 
hodnotu.
Spodní ádek zobrazuje text nápov dy, který popisuje aktuáln  vybraný parametr.
Stisknutím tla ítka  vstoupíte do menu SETUP (nastavení).
Dalším stisknutím tla ítka  se dostanete do parametru „Mode“ (režim).

A:        W    50.0 : X    50.0 SETUP MODE                        Auto

10.1.2 Volba provozního režimu (Mode)

V tomto parametru lze vybrat provozní režim „AUTO“ nebo „MANUAL“.
Za tímto ú elem p ejd te stisknutím tla ítka +   do zm ny nastavené hodnoty, která je zobrazena dv ma závorkami. Poté 
tla ítkem   posu te kurzor pod hodnotu, která má být zm n na tla ítkem +   nebo .  Dále umíst te kurzor pomocí tla ítka   
pod poslední závorku. Ve spodním ádku displeje se zobrazí zpráva „OK“. Tu nyní potvr te tla ítkem +   .

Mode                 [ Manual]
<-     OK     ESC

Mode                     Manual

Mode                 [ Manual]
<-  ->         +       -

Mode                      [ Auto ]
<-       ->         +       -

Mode                      [ Auto ]
<-       OK     ESC

Mode                          AutoA:        W    50.0 : X    50.0 SETUP

10.1.3 Ru ní režim ( MANUAL)

V ru ním režimu lze ventil p enastavit manuáln . Pomocí tla ítka +   nebo   m žete nastavit požadovanou žádanou hodnotu.
Stisknutím tla ítka  vstoupíte do menu SETUP (nastavení).

10.1.4  KonÞ gurace (SETUP)

V konÞ gura ním menu lze m nit r zné hodnoty parametr  regulátoru polohy. Abyste se dostali do konÞ gura ního menu, musí být 
v pracovní úrovni zvolen parametr „SETUP“ a poté stisknuto tla ítko + .
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10.2 KonÞ gura ní menu ( SETUP)

Service
1

SetBasics
2

SetFunction
  3

SetCalibration   
4

Return
6

SETUPA:       w XX.X:   x XX.XMode                   Auto

Communication
5

KonÞ gura ní menu se skládá z p ti podmenu s následujícími významy:

1.  Service (servis) V tomto menu je možné vy íst veškeré informace/diagnostiku regulátoru, p ipojené signály a vyskytující se 
chyby.

2.  SetBasics 
(Zákl. nastavení)

V menu SetBasics se provádí základní nastavení GEMÜ 1435 ePos, jako je nap íklad inicializace, volba 
vstupních signál  a resetování na tovární nastavení.

3.  SetFunction 
(Nastavení funk-
cí)

Zde se zapínají nebo vypínají speciální funkce regulátoru a nastavují se regula ní parametry.

4.  SetCalibration 
(Nast. kalibrace)

Pomocí SetCalibration lze nastavit sm ry p sobení, charakteristiky, omezení zdvihu a zavírání.

5. Communication 
(komunikace)

Bez funkce

10.2.1 Struktura menu 1.  Service (Servis)

 Diagnosis
1.3

 Logout

Service
1

hrs.         XXXXX:XX:XX

I w:               XX.X mA

I / O Status
1.1

S/N 743984/     1
Seriennummer

 Gemü specific
1.4

Return

W.     Pos     X
    XX.X % XX.X%

Relais      K1 : K2 : Err     

  Return
1.5

Return

Return

Valve.    1 : 2 : 3 : 4

Code:   0
Active Level:  3

 (0...10000)

Logout?

 OK

NewCode:1  0  

 0...10000

NewCode:2   0 

 0...10000

Warnings     ON  

ON...OFF

Errors      ON ....  

 ON...OFF

Clear Error List   

 OK

NewCode:3   0  

 0...10000

1.2

V: 1.1.1.1

min - Pot - max
0,0 %     100 %

Pot Abs    XX.X % Pos Ctrl Out.
I

Error List 

Return

TAG2TAG1

U w:                 XX.X V

10.2.2 Struktura menu 2.  SetBasics (Zákl. nastavení)

Init All

Return

Init All
Auto . Man     ESC

Setpoint:   4-20 mA

 0-20 mA
4-20 mA

0-10 V

Default:            Default

    Default
    No Default

CalPointQty     9

 1...19

D. Refresh   0.5 s

   0.1...1.0 s

DLightTime          5min

    1...60min

SetBasics
2

Helptext.    ON

   ON...OFF

HelpLanguage   D    

D
   GB

Systemmode 

                   CLASIC

 ADVANCED

DLight        On Key 

                       On Key
    On
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10.2.3 Struktura menu 3.  SetFunction (Nastavení funkcí)

Level Alarm2     90.0 %

0.0...100.0 %

Level Alarm1     10.0 %

0.0...100.0 %

PosCtrl

 SetFunction
3

Position Output

Return     

Return

Return

Prop Gain                1.0

   0.1...100.0

CpyParaSet    OFF

P1<=W
P1=>P2

  P1<=P2
P1=>P3
P1<=P3

   P1=>P4
P1<=P4

Deriv Time           0.1 s

0.01...1 s

Dead Band        Auto

    0.0...10.0 %

Min Pos       0.0 %

0.0...100.0 %

Max Pos          100.0 %

   0.0...100.0 %

Close Tight         no

no
min
max

min & max

Alarm Fn               OFF

OFF
min/max
min/min

max/max

Error Level...         Auto

0.0...100.0 %

Error Time       Auto

 0.0...100.0 s

Error Functn        Error

Error+Inactive
Range

Error+Range
Err+Range+Inac

Range Functn <4mA or >20mA

 < 4mA
> 20mA

                    <4mA or > 20mA

Alarm Output 

Return     

Error Output 

Out max  100.0 %

0.0...100.0 %

Out min  0.0 %

0.0...100.0 %

Analog Out     0-10V

0-20mA *
4-20mA *

Return     

10.2.4 Struktura menu 4.  SetCalibration (Nast. kalibrace)

W 0%            2.0 %

0.0...100.0 %

SetCalibration
4

Return

X-DIR:         RISE  
   RISE...FALL

SetpDir:         NORMAL  

NORMAL
   INVERS

W 10%         3.0 % 
0.0...100.0 %

W 40%         9.6 % 
0.0...100.0 %

W 90%           67.7 %.  

0.0...100.0 %

W 20%         4.4 % 
0.0...100.0 %

W 70%         30.9 %...  

0.0...100.0 %

W 50%         14.1 %

0.0...100.0 %

W 100%     100.0 % ...  

0.0...100.0 %

W 30%         6.5 % 
0.0...100.0 %

W 80%         45.7 %...  

0.0...100.0 %

W 60%         20.9 %...  

0.0...100.0 %

Setp Fn:             linear  

linear
1:25
1:50
free

Setp Ramp:             0s  

 0...400 s

Split Start:          0.0 % 

                 0.0...100 %

Split End:       100.0 %  

0.0...100 %

ReturnSetp Fn

10.2.5 Struktura menu 5. Communication (komunikace)

Communication
5

Return Fieldbus  SETP.ANALOG  

SETP.ANALOG
SETP.BUS
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10.2.6 Struktura menu kompletní p ehled

Diagnosis
1.3

hrs.         XXXXX:XX:XX

I w:               XX.X mA

 I / O Status
1.1

S/N 743984/     1
Seriennummer

Gemü specific
1.4

Return

W.     Pos    X
    XX.X % XX.X%

Relais      K1 : K2 : Err     

 Return
1.5

Return

Return

Valve.    1 : 2 : 3 : 4

Code: 0
Active Level:  3

  (0...10000)

Logout?

 OK

NewCode:1   0  

 0...10000

NewCode:2   0  

 0...10000

Warnings    ON  

 ON...OFF

Errors ON 

 ON...OFF

Clear Error List

 OK

NewCode:3  0  

 0...10000

Login
1.2

V: 1.1.1.1

min - Pot - max
0,0 %     100 %

Pot Abs   XX.X % Pos Ctrl Out
I

Error List 

Return

TAG2TAG1

U w:                 XX.X V

Init All

Return

Init All
Auto Man     ESC

Setpoint:   4-20 mA

 0-20 mA
4-20 mA

0-10 V

Default:            Default

Default
   No Default

CalPointQty 9

1...19

D. Refresh    0.5 s

   0.1...1.0 s

DLightTime          5min

  1...60min

 Service
1

Helptext      ON

 ON...OFF

HelpLanguage   D    

D
  GB

Systemmode 

                   CLASIC

 ADVANCED

DLight        On Key 

                       On Key
   On

Level Alarm2     90.0 %

0.0...100.0 %

Level Alarm1     10.0 %

0.0...100.0 %

PosCtrl

 SetFunction
3

Position Output

Return     

Return

Return

Prop Gain                1.0

   0.1...100.0

CpyParaSet    OFF

P1<=W
P1=>P2

  P1<=P2
P1=>P3
P1<=P3

   P1=>P4
P1<=P4

Deriv Time           0.1 s

    0.01...1 s

Dead Band       Auto

  0.0...10.0 %

Min Pos        0.0 %

  0.0...100.0 %

Max Pos          100.0 %

   0.0...100.0 %

Close Tight            no

no
min
max

min & max

Alarm Fn               OFF

OFF
min/max
min/min

max/max

Error Level        Auto

0.0...100.0 %

Error Time       Auto

0.0...100.0 s

Error Functn        Error

Error+Inactive
Range

Error+Range
Err+Range+Inac

Range Functn <4mA or >20mA

 < 4mA
> 20mA

                    <4mA or > 20mA

Alarm Output 

Return     

Error Output 

Out max  100.0 %

0.0...100.0 %

Out min 0.0 %

0.0...100.0 %

Analog Out      0-10V

0-20mA *
4-20mA *

Return     

W 0%            2.0 %  

0.0...100.0 %

SetCalibration
4

Return

X-DIR:         RISE
  RISE...FALL

SetpDir:         NORMAL  

 NORMAL
   INVERS

W 10%         3.0 %  
0.0...100.0 %

W 40%         9.6 % 
0.0...100.0 %

W 90%           67.7 %.  

0.0...100.0 %

W 20%         4.4 %
0.0...100.0 %

W 70%         30.9 %

0.0...100.0 %

W 50%         14.1 %

0.0...100.0 %

W 100%     100.0 % ...  

0.0...100.0 %

W 30%         6.5 % 
0.0...100.0 %

W 80%         45.7 %

0.0...100.0 %

W 60%         20.9 %

0.0...100.0 %

Setp Fn:             linear  

linear
1:25
1:50
free

Setp Ramp:             0s  

 0...400 s

Split Start:          0.0 % 

                 0.0...100 %

Split End:       100.0 %  

0.0...100 %

ReturnSetp Functn

Communication
5

Return Fieldbus  SETP.ANALOG  

SETP.ANALOG
SETP.BUS

 SetBasics
2
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10.3  Tabulka parametr

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce Rozsah hodnot Tovární nastavení read write

Mode Volba provozního režimu AUTO
MAN AUTO 0 3

1  Service 
(Servis)

I /
 O

 S
ta

tu
s

Podmenu pro zobrazení vstup  a výstup

  min-Pot-max Zobrazuje pozici sníma e polohy 
v procentech 0 n.l.*

I w / Uw Hodnota signálu žádané hodnoty 
v mA / V 0 n.l.*

 W Pos X Porovnání žádané hodnoty 
s polohou ventilu 0 n.l.*

  Pot Abs Poloha sníma e polohy 0 n.l.*

 Valve Zobrazuje aktuální polohu 
interních pilotních ventil 0 n.l.*

  Pos Ctrl Out
Odchylka mezi žádanou 
a skute nou hodnotou (regulátor 
polohy)

0 n.l.*

 Relais K1:K2:Err Zobrazuje momentální polohu 
interních výstup 0 n.l.*

L
o

g
in

 (
p

ih
lá

še
n

í) Podmenu pro nastavení p ístupových oprávn ní

 Code Zadání hesla 0...10000 0 0 0

 Logout Blokovat p ístup OK 0 0

  New Code: 1 Povolit nejnižší prioritu 0...10000 0 1 1

 New Code: 2 Povolit st ední prioritu 0...10000 0 2 2

 New Code: 3 Povolit nejvyšší prioritu 0...10000 0 3 3

D
ia

g
n

o
si

s

Podmenu pro zobrazení diagnostických zpráv

 Error List Zobrazuje chybová hlášení 0 n.l.*

  hrs Zobrazuje provozní hodiny 0 n.l.*

  Warnings Zobrazuje varování p i provozu ON / OFF ON 0 3

  Errors Zobrazuje chyby p i provozu ON / OFF ON 0 3

  Clear  Error List Vymaže seznam chyb OK 0 3

1
4

3
5

 s
p

e
ci

fi
c

Podmenu pro zobrazení identifikace p ístroje

Release Zobrazení aktuální verze 
softwaru V2.0.0 0 n.l.*

 S/N Zobrazení aktuálního sériového 
ísla 0 n.l.*

TAG1 Zde lze zadat íslo TAG 0 3

TAG2 Zde lze zadat íslo TAG 0 3

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce Rozsah hodnot Tovární nastavení read write

2   SetBasics 
(Zákl. nasta-
vení)

 Setpoint Typ signálu žádané hodnoty
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V

4-20 mA 0 3

 Default Reset na tovární nastavení Yes / No Yes 3 3

In
it

 A
ll

Podmenu pro provád ní inicializace

GoClose Zjiš ování polohy zav eno 3 3

GoOpen Zjiš ování polohy otev eno 3 3

 AdjTime Zjiš ování dob reakce 3 3

FindCoefficent Optimalizace regula ních vlast-
ností 3 3

InitPilot Nastavení minimálních dob 
reakce interních pilotních ventil 3 3

  CalPointQty Po et bod  k ivky b hem inicia-
lizace 1...19 2 3 3

  D.Refresh Doba pro aktualizaci displeje 0,1...1,0 s 0,5 s 0 1

 Systemmode Typ uživatelského rozhraní Classic / Advanced Classic 0 3

 DLight Nastavení osv tlení displeje OnKey / On OnKey 0 2

DLightTime as pro vypnutí podsvícení dis-
pleje p i nastavení [OnKey] 1...60 min 5 min 0 2

  HelpLanguage Jazyk výstupního textu D / GB D 0 1

  HelpText Zobrazení textu nápov dy ON / OFF ON 0 1

* pouze pro tení
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Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce Rozsah hodnot Tovární nastavení read write

3   SetFunction 
(Nastavení 
funkcí)

 P
o

sC
tr

l

Podmenu pro nastavení parametr  regulátoru polohy

 Prop Gain Proporcionální zesílení regulá-
toru polohy 0,1...100,0 X.X 0 3

Deriv Time Pokles podílu složky D regulá-
toru polohy 0,00...10,00 s 0,1 s 0 3

MinPos  Omezení zav ení = dolní poloha 
rozsahu regulátoru 0...100 % 0,0 % 0 3

MaxPos  Omezení zdvihu = horní poloha 
rozsahu regulátoru 0...100 % 100 % 0 3

 CloseTight  Funkce t sného uzav ení

no
Min / Max
Max
Min

no 0 3

  DeadBand P ípustná regula ní odchylka
0,0...10 %
auto

1,0 %, K-Nr. 2442: 
2,0 %, K-Nr. 2443: 
5,0 %

0 2

 A
la

rm
O

u
tp

u
t

Podmenu pro nastavení výstup  alarm

Alarm Fn Definuje funkci výstupu alarmu

OFF
Min / max
Min / min
Max / max

OFF 0 2

 Level Alarm 1 Spínací bod pro alarm 1 0,0...100,0 % 10,0 % 0 1

 Level Alarm 2 Spínací bod pro alarm 2 0,0...100,0 % 90,0 % 0 1

 E
rr

o
r 

O
u

tp
u

t

Podmenu pro nastavení výstupu chyb

 Error Functn Definuje funkci výstupu hlášení 
poruchy (Error)

Error
Error+Inactive
Range
Error+Range
Err+Range+Inac

Error+Range 0 3

Error Time Kontrola doby reakce ventilu 
( výstup hlášení poruchy)

AUTO
0,0...100,0 s

AUTO 0 3

 Error Level Maximální regula ní odchylka 
( výstup hlášení poruchy)

AUTO
0,0...100,0 %

AUTO 0 3

 Range Functn  Kontrola oblasti vstupu žádané 
hodnoty

< 4 mA
> 20 mA
< 4 mA nebo > 
20 mA

< 4 mA nebo > 
20 mA

0 3

P
o

si
ti

o
n

 O
u

tp
u

t

Podmenu pro nastavení výstupu skute né hodnoty

Analog Out Definuje funkci výstupu skute -
né hodnoty

0-10 V 0-20 mA*
4-20 mA

0-10 V 0 2

Out min
Pozice ventilu p i výstupním 
signálu skute né hodnoty 0 V 
(0/4 mA*)

0,0...100,0 % 0,0 % 0 2

Out max
Pozice ventilu p i výstupním sig-
nálu skute né hodnoty 10 V 
(20 mA*)

0,0...100,0 % 100,0 % 0 2

 CpyParaSet Kopírování parametr  do jiné 
pracovní pam ti (P1/P2/P3/P4) 3 3

* Dostupné pouze pro verzi s volitelným výstupem proudu
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Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce Rozsah hodnot Tovární nastavení read write

4   Set Calib-
ration (Nast. 
kalibrace)

X-DIR
Sm r p sobení ukazatele X 
a výstupu skute né hodnoty

RISE
FALL

RISE 0 3

Setp Dir
Sm r p sobení žádané hod-
noty

NORMAL
INVERS

NORMAL 0 3

 Setp Ramp
Funkce rampy žádaná hod-
nota

AUTO
0...400 s

0 s 0 3

Split Start
Splitrange (oblast žádané 
hodnoty) za átek

0,0...90 % 0,0 % 0 3

Split End
Splitrange (oblast žádané 
hodnoty) konec

10...100 % 100 % 0 3

Setp Fn
Definuje funkci regula ní cha-
rakteristiky

Linear / free / 
1:25 / 1:50

Linear 0 3

S
e

tp
 F

u
n

ct
n

Podmenu pro nastavení bod  k ivky žádané hodnoty (možné pouze u Setp Fn: free)

W 0 % 0...100 % 2,0 % 0 3

W 10 % 0...100 % 3,0 % 0 3

W 20 % 0...100 % 4,4 % 0 3

W 30 % 0...100 % 6,5 % 0 3

W 40 % 0...100 % 9,6 % 0 3

W 50 % 0...100 % 14,1 % 0 3

W 60 % 0...100 % 20,9 % 0 3

W 70 % 0...100 % 30,9 % 0 3

W 80 % 0...100 % 45,7 % 0 3

W 90 % 0...100 % 67,6 % 0 3

W 100 % 0...100 % 100,0 % 0 3

11  Význam parametr

11.1 Service

11.1.1 Zjiš ování vstupních a výstupních signál

I / O Status
1.1

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

 min-Pot-max:
Zobrazuje minimální a maximální pozici sníma e polohy v procentech. Pro bezchybnou funkci musí být tato hodnota mezi 2 % 
a 98 %.

I w / Uw: 
Zobrazuje hodnotu aktuálního signálu žádané hodnoty v mA (p i nastavení SETPOINT 0–20 mA nebo 4–20 mA).
Zobrazuje hodnotu aktuálního signálu žádané hodnoty ve V (p i nastavení SETPOINT 0–10 V). 

W  Pos X:
Zobrazuje hodnotu aktuálního signálu žádané hodnoty ve srovnání s aktuální pozicí ventilu v %.

 Pot Abs:
Zobrazuje aktuální pozici sníma e polohy (pozor, tato hodnota se m že lišit od hodnoty Pos x, protože ventil nevyužívá 
plný rozsah sníma e polohy 0–100 %).

 Valve:
Zobrazuje aktuální pozici interních pilotních ventil  (  = ventil otev en).

Pos Ctrl Out:
Zobrazuje rychlost, kterou by m l ventil být pohybován. 

Pokud je regula ní odchylka p íliš velká, zobrazí se na levé nebo pravé stran  displeje te ka. V tomto p ípad  se musí 
ventil pohybovat plnou rychlostí

 Relais:
Zobrazuje aktuální pozici interních  relé A1, A2 a Error (  =   relé sepnuto).
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11.1.2 Aktivace nebo deaktivace uživatelského p ístupu

I / O Status
1.1

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

Login
1.2

KonÞ gura ní úrove  GEMÜ 1435 ePos je v ur itých oblastech chrán na r znými kódy proti neoprávn né zm n  parametr .
Všechny body menu jsou ozna eny symboly podle stupn  ochrany tení a zápisu.

P íklad:

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce Rozsah hodnot Tovární nastavení read write

Mode Volba provozního režimu
AUTO
MAN

AUTO 0 3

1 Service (Servis) New Code: 1 Povolit nejnižší prioritu 0...10000 0 1 1

Platí následující symboly:

r0: pro tení není pot eba žádné oprávn ní 

w0: pro zápis není pot eba žádné oprávn ní

r1: pro tení je vyžadováno nejnižší oprávn ní, kód 1

w1: pro zápis je vyžadováno nejnižší oprávn ní, kód 1

r2: pro tení je vyžadováno st ední oprávn ní, kód 2

w2: pro zápis je vyžadováno st ední oprávn ní, kód 2

r3: pro tení je vyžadováno nejvyšší oprávn ní, kód 3

w3: pro zápis je vyžadováno nejvyšší oprávn ní, kód 3

Kódy lze m nit p ípadn  aktivovat v následujícím menu:

I / O Status
1.1

Service
1

Login
1.2

ReturnCode: 0
Active Level:  3

  (0...10000)

Logout?

 OK

NewCode:1  0  

 0...10000

NewCode:2   0 

 0...10000

NewCode:3 0  

0...10000

 Code:
Zadejte kód uživatelského p ístupu. Active Level zobrazuje aktuáln  zvolenou uživatelskou úrove .
P íklad:
P i Active Level 0 je regulátor ve všech t ech uživatelských úrovních blokován.
M nit a íst lze pouze parametry, které jsou ozna eny symbolem r0w0. 

 Logout:
Slouží k odhlášení z oblastí menu chrán ných proti tení a zápisu. Tato funkce blokuje r zná menu podle aktivní uživatelské 
úrovn . V parametru Active Level je zobrazena uživatelská úrove  0.

NewCode1: 
Zadejte nový kód pro nejnižší uživatelskou úrove  (úrove  1) (tovární nastavení 0).

NewCode2: 
Zadejte nový kód pro st ední uživatelskou úrove  (úrove  2) (tovární nastavení 0).

NewCode3: 
Zadejte nový kód pro nejvyšší uživatelskou úrove  (úrove  3) (tovární nastavení 0).

Tovární nastavení 0 znamená, že všem t em kód m je p i azena 0. To znamená, že jsou všechna menu parametr  
odem ena.

P íklad:
Pokud má být uzam ena uživatelská úrove  2, musí být zakódována uživatelská úrove  2 i uživatelská úrove  3.
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11.1.3 tení, mazání a deaktivování chybových hlášení

I / O Status
1.1

 Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

Login
1.2

Diagnosis
1.3

ErrorList: 
V tomto menu ukládá regulátor posledních 100 chybových hlášení.
Chyby se ukládají také b hem provozu v uživatelském rozhraní „EPos“.

 hrs: 
Zde se po ítají provozní hodiny regulátoru.

 Warnings: 
Zde je možné vypnout a zapnout zobrazení varovných hlášení na displeji.
Regulátor po vydání varovné zprávy pracuje normáln  dál. Zprávy se ukládají do  Error List. 

 Errors: 
Zde je možné vypnout a zapnout zobrazení chybových hlášení na displeji.
Zprávy se ukládají do  Error List. 

Clear Error List: 
Zadáním +  lze vymazat seznam chyb regulátoru.

11.1.4 Zobrazení sériového ísla, verze softwaru a zadání ísla TAG

I / O Status
1.1

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

Login
1.2

Diagnosis
1.3

Gemü Specific
1.4

V:X.X.X.X:
Zobrazení aktuální verze softwaru.

S /N:
Zobrazuje sériové íslo regulátoru.

TAG1:
Pro identiÞ kaci regulátoru lze zadat 11místné íslo TAG.

TAG2:
Pro identiÞ kaci regulátoru lze zadat 11místné íslo TAG.
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11.2 2  SetBasics (Zákl. nastavení)

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

11.2.1  DeÞ nování vstupu žádané hodnoty

 Setpoint
Nastavení analogového vstupu žádané hodnoty (nap tí: 0–10 V nebo proud: 0/4–20 mA)

11.2.2  Provedení resetu

Default 
Nastavení Default (výchozí): Obnovení továrního nastavení a resetování inicializace.
Parametry D .Refresh a New Code 1–3 nebudou zohledn ny.

11.2.3 Provedení inicializace

Init All
Spustí se automatická nebo manuální inicializace (p izp sobení regulátoru na ventil).
Menu pro spušt ní automatické nebo manuální inicializace naleznete na následujících stranách.

Init All = Auto:  automatická inicializace

Spušt ním samoinicializace se regulátor p izp sobí ventilu. Veškeré parametry jsou testovány nezávisle.
Tento proces m že trvat n kolik minut v závislosti na ventilu.

U velmi malých objem  pohonu m že být nezbytné mírn  uzav ít interní škrticí ventily (D1 u jedno inných pohon  
a D1, D2 u dvoj inných pohon ), aby se prodloužily doby reakce ventilu.

Uživatelský tip:
V p ípad  automatické inicializace pohon  s diskontinuálními pohyby (nedeÞ nované zastavení nebo váznutí nap . 
u klapkových ventil  s velkou jmenovitou sv tlostí) nelze rozpoznání koncových poloh jednozna n  p i adit.
Zde pom že manuální inicializace (viz následující stranu) se sekven ním p epínáním obsluhou.

Service
1

SetBasics
2

Setpoint:         4-20mA Default State:    YES

                     P XX.X% 
2: INIT              RUN 1

Init All

Init Valve               OK

Init Valve
Auto Man   ESC

 = Selbstinitialisierung

Setup

A:       w XX.X:   x XX.X SETUP

Starten der
automatische Initialisierung

Mode                   Auto
     Manual

 OFF

2 x betätigen

                     P XX.X% 
2: INIT              RUN 2

up -> down.
2: INIT              RUN 3

down -> up.
2: INIT              RUN 3

                     P XX.X% 
2: INIT              RUN 4

                     P XX.X% 
2: INIT              RUN 5

Start
automatické inicializace

2× stisknout

Samoinicializace

Init All = Man:  manuální inicializace
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Spušt ním manuální inicializace prochází regulátor inicializa ním programem, který je podobný automatické inicializaci. Avšak 
b hem manuální inicializace musí být r zné kroky programu spušt ny a potvrzeny obsluhou pomocí tla ítka + .

 Manuální inicializace by m la být použita pouze tehdy, když automatická inicializace nedosáhne uspokojivých regula ních 
vlastností.

 Položky menu  goClose a  goOpen by m ly být u velmi malých zdvih  ventilu provedeny víckrát, aby bylo dosaženo optimálního 
p izp sobení regulátoru na ventil.

 U velmi malých objem  pohonu m že být nezbytné mírn  uzav ít interní škrticí ventily (D1 u jedno inných pohon  a D1, D2 
u dvoj inných pohon ), aby se prodloužily doby reakce ventilu.

 Aby se p edešlo nesprávnému ovládání, jsou b hem manuální inicializace parametry zp ístupn ny, pouze pokud existuje 
p edpoklad pro jejich správnou funkci.

Service
1

 SetBasics
2

Setpoint:         4-20mA Default State:     YES Init All

Init Valve
Auto.. Man     ESC

Setup

A:       w XX.X:   x XX.X SETUP

Starten der 
manuellen Initialisierung

Mode                   Auto
  Manual

OFF

2 x betätigen

goClose             XX.X%

goClose             XX.X%
Valid?            OK   ESC

goOpen             XX.X%

goOpen             XX.X%
Valid?            OK   ESC

findCoefficient           

findCoeff           XX.X%
 ESC

adjTime           0,0: 0,0

adjTime           0,0: 0,0
 ESC

InitPilot

InitPilot          XX.X%
                            ESC

Return   

Init Valve OK

Start manuální inicializace

2× stisknout

 goClose:
Pozice uzav ení ventilu je testována b hem inicializace.
P i manuální inicializaci musí být toto potvrzeno tla ítkem + .

 goOpen:
Pozice otev ení ventilu je testována b hem inicializace.
P i manuální inicializaci musí být toto potvrzeno tla ítkem + .

adjTime:
(viditelné pouze tehdy, pokud bylo provedeno „ goOpen“ a „ goClose“)
V pr b hu inicializace jsou testovány minimální doby reakce ventilu.

 Þ ndCoe   cent:
(viditelné pouze tehdy, pokud bylo provedeno „adjTime“)
Ventil je na r zných pozicích mezi koncovými pozicemi zkoušen na regula ní vlastnosti.

InitPilot:
Interní pilotní ventily jsou m eny.

 CalPointQty:
Po et bod  k ivky inicializace je možné zm nit.
P íklad:
QtyCalPoint=9 znamená: Ventil je zkoumám na 9 pozicích (zde v krocích po 10 %) mezi koncovými polohami na regula ní 
vlastnosti.
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11.2.4 Nastavení displeje

D .Refresh:
as pro aktualizaci displeje lze zm nit.

 Systemmode:
Výb r uživatelského rozhraní

 CLASSIC – struktura menu je popsána v kapitole 7.2  Systemmode (Režim systému)
 ADVANCED – struktura menu je popsána v kapitole 7.2  Systemmode (Režim systému)

 DLight:
Vlastnosti osv tlení displeje lze m nit mezi následujícími nastaveními:
 OnKey – osv tlení displeje se aktivuje stiskem tla ítka. Osv tlení displeje z stane po posledním stisku tla ítka tak dlouho aktivní, 
jak je nastaveno v DLightTime.
On – osv tlení displeje z stává trvale aktivní.

DLightTime:
as automatického vypnutí osv tlení displeje, pokud je parametr DLight nastaven na [OnKey].

 HelpLanguage:
Jazyk textu lze volit mezi D–n m inou a GB–angli tinou.

 HelpText:
Texty nápov dy, které se standardn  zobrazují ve druhém ádku displeje, lze skrýt.
P i skrytí text  nápov dy se místo nich objeví obsazení kláves.

11.3 3  SetFunction (Nastavení funkcí)

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

11.3.1 Nastavení parametr  regulátoru polohy

 Prop Gain:
Proporcionální zesílení
Nastavení  proporcionálního zesílení Kp
Kp = 0,1...100,0

Výška zesílení by m la vždy odpovídat požadavk m ventilu a regula ního obvodu. Optimální nastavení je ur eno b hem automa-
tické inicializace, ale v p ípad  pot eby musí být dodate n  upraveno.
Chování regulátoru lze ovlivnit následovn :

PROP GAIN
Nastavená hodnota je vyšší než zjišt ná hodnota Nastavená hodnota je nižší než zjišt ná hodnota

 Ð Regulátor reguluje rychleji (ale má sklon ke kolísání).  Ð Regulátor reguluje pomaleji.
 Ð Žádaná hodnota je dosahována ve v tších krocích zvýšením 

ak ní veli iny.
 Ð Žádaná hodnota je dosahována ve menších krocích 

snížením ak ní veli iny.
 Ð ízení je nep esn jší.  Ð ízení je p esn jší.

Deriv Time:
Deriva ní asová konstanta
Nastavení  deriva ní asové konstanty Tv (doba, o kterou je ur ité ak ní veli iny na základ  podílu složky D dosaženo d íve než 
u istého proporcionálního regulátoru)
Tv = 0,00 s...10,00 s

Min Pos:
Omezuje polohu „zav eno“ ventilu.
Tato funkce odpovídá mechanickému  omezení zav ení.

Max Pos:
Omezuje polohu „otev eno“ ventilu.
Tato funkce odpovídá mechanickému  omezení zdvihu.
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Parametry MIN POS a MAX POS je mechanická dráha (od dorazu k dorazu) omezena na nastavené hodnoty. Tím lze 
omezit mechanicky nastavitelný rozsah pohonu.
Prioritu má nastavení parametru  CLOSETIGHT!

CloseTight:
 Ak ní veli ina t sného uzav ení
Díky této funkci lze ventil s maximální nastavovací silou (pružinová síla) pohonu p esunout do sedla.  Funkce t sného uzav ení 
m že být aktivována jednostrann  nebo pro ob  koncové polohy.  CLOSETIGHT je ú inný, pokud žádaná hodnota klesne pod 
0,5 % p ípadn  p ekro í 99,5 %.
Resetovací hystereze je 1 %.
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11.3.2 Nastavení mrtvé zóny

DeadBand:
Pásmo mrtvé zóny (necitlivosti) regulátoru
Pásmo mrtvé zóny ur uje maximální p ípustnou regula ní odchylku mezi skute nou a žádanou hodnotou.
P i DeadBand = Auto je pásmo mrtvé zóny p i inicializaci p izp sobeno požadavk m regula ního obvodu. V ostatních diskrétních 
nastaveních se pracuje s pevn  nastavenou hodnotou pro pásmo mrtvé zóny.

Výška regula ní odchylky by m la odpovídat požadavk m ventilu a regula ního obvodu. Nedoporu uje se nastavovat 
hodnotu < 1,0 %, protože to (zvlášt  u pohon ) s nekontinuálním profilem pohybu m že zp sobit kolísavé chování 
regulátoru. V d sledku toho mohou být vnit ní p ed azené ventily siln  namáhány a m že se tím snížit jejich životnost.
V zásad  platí: ím menší je nastavená hodnota, tím vyšší je opot ebení a kratší životnost. Proto by m la být hodnota 
nastavena co nejp esn ji.
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11.3.3 Nastavení funkcí a spínacích bod  výstup  alarmu

 AlarmOutput:
Podmenu pro nastavení výstup  alarm

Alarm Fn:
Aktivuje nebo deaktivuje funkci alarmu.
Aktivace alarm  ( mezní kontakty) se vztahuje na m ítko POSITION (mechanická dráha).

x = aktuální skute ná hodnota

min/max:

Pozice Stav výstup A1 Stav výstup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 24 V 0 V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 0 V 0 V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 0 V 24 V

min/min:

Pozice Stav výstup A1 Stav výstup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 24 V 24 V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 0 V 24 V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 0 V 0 V

max/max:

Pozice Stav výstup A1 Stav výstup A2

x < Level Alarm1 < Level Alarm2 0 V 0 V

Level Alarm1 < x < Level Alarm2 24 V 0 V

Level Alarm1 < Level Alarm2 < x 24 V 24 V

 Level Alarm 1:
Spínací bod pro alarm 1. Po dosažení spínacího bodu sepne digitální výstup A1 (výstup 24 V DC).

 Level Alarm 2:
Spínací bod pro alarm 2. Po dosažení spínacího bodu sepne digitální výstup A2 (výstup 24 V DC)

11.3.4 Nastavení funkcí chybových výstup

 Error Output:
Podmenu pro nastavení výstupu chyb

 Error Functn:
Funkce výstupu hlášení poruchy (výstup 24 V DC)

Nastavení Error Time  Error Level  Range Functn Mode [OFF]

ERROR X X

ERROR+ INACTIVE X X X

RANGE X

ERROR+ RANGE X X X

ERR+RANGE+ INAC X X X X

Error Time:
 Kontrolní as pro aktivaci hlášení poruchy (10× doba reakce).
Nastavená hodnota (s) slouží jako výchozí as, b hem kterého musí regulátor polohy dosáhnout regulovaného stavu. P íslušný 
 práh zareagování je zadán pomocí parametru ERROR LEVEL.
Pokud je nastavený as p ekro en, je  výstup hlášení poruchy ERR nastaven na 24 V DC.

 Error Level:
 Práh zareagování hlášení poruchy
Zde lze nastavit hodnotu (%) pro p ípustnou velikost regula ní odchylky pro spušt ní chybového hlášení.
Pokud jsou oba parametry  ERROR TIME a ERROR LEVEL nastaveny na „Auto“, bude hlášení poruchy aktivováno, pokud b hem 
ur ité doby nebude dosaženo zóny pomalého chodu. Tento as je desetinásobkem  reak ní doby inicializace

 Range Functn:
 Kontrola rozsahu signálu žádané hodnoty
Zde lze nastavit, zda bude p i poklesu pod 4 mA (kontrola zlomení kabelu) nebo p ekro ení 20 mA (kontrola zkratu) spušt n 
chybový signál RANGE.
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11.3.5 Nastavení funkcí a hrani ních hodnot zp tného hlášení polohy

Position Output:
Podmenu pro nastavení výstupu skute né hodnoty

Analog Out:
DeÞ nuje funkci výstupu skute né hodnoty.
0–10 V
0–20 mA (dostupné pouze pro verzi s volitelným výstupem proudu)
4–20 mA (dostupné pouze pro verzi s volitelným výstupem proudu)

Out min:
DeÞ nuje pozici ventilu, p i níž je vydán výstupní signál 0 V (0/4 mA).

Out max:
DeÞ nuje pozici ventilu, p i níž je vydán výstupní signál 10 V (20 mA).

11.3.6 Uložit sestavu parametr

 CpyParaSet:
Zde lze zapsat aktuální nastavení regulátoru do r zných pam tí a znovu na íst.

(P1<=W) Zapsat z W do P1

(P1=>P2) Zapsat z P1 do P2

(P1<=P2) Na íst z P2 do P1

(P1=>P3) Zapsat z P1 do P3

(P1<=P3) Na íst z P3 do P1

(P1=>P4) Zapsat z P1 do P4

(P1<=P4) Na íst z P4 do P1

(OFF) Pam ová funkce deaktivována

P1: Pam  1

P2: Pam  2

P3: Pam  3

P4: Pam  4

W: Tovární nastavení

GEMÜ 1435 ePos ukládá automaticky všechny parametry do pracovní pam ti P1.
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11.4 4  Set Calibration (Nast. kalibrace)

Service
1

SetFunction
3

SetCalibration
4

Communication
5

SetBasics
2

SETUP

11.4.1 Nastavení sm ru p sobení ukazatele skute né hodnoty

X-DIR:
 Sm r p sobení ak ní veli iny
Tímto je možné nastavit sm r p sobení (stoupající nebo klesající) zobrazování a zp tného hlášení polohy.

Stav pneumatiky
výstup A1

 X-Direction zobrazená hodnota x p i azená skute ná pozi-
ce x

odvzdušn no
zavzdušn no

RISE 0 %
100 %

0 %
100 %

odvzdušn no
zavzdušn no

FALL 100 %
0 %

100 %
0 %

Setp Dir:0
 Sm r žádané hodnoty
Nastavení sm ru žádané hodnoty slouží k  obrácení sm ru p sobení žádané hodnoty. To je pot ebné zejména pro provoz 
Splitrange a zárove  p i jedno inných pohonech s bezpe nostní polohou „otev eno“ ( ídicí funkce 2).

Zdvih x [%]

Žádaná
hodnota w [%]

ídicí funkce 2

ídicí funkce 2

ídicí funkce 1
NORMAL NORMAL

INVERS
OTEV ENO

ZAV ENO

 Setp Ramp:
 Rampa žádané hodnoty
Rampa žádané hodnoty je ú inná v automatickém režimu a omezuje rychlost zm ny ú inné žádané hodnoty. B hem p epnutí 
z ru ního na automatický režim je p es rampu žádané hodnoty ú inná žádaná hodnota p izp sobena žádané hodnot  p iléhající 
k p ístroji.
V poloze SETP RAMP = auto se pro nastavenou rampu žádané hodnoty použije pomalejší z obou dob reakce zjišt ných 
v pr b hu inicializace.

Split Start:
Žádaná hodnota  Splitrange za átek

Split End:
Žádaná hodnota Splitrange konec
Parametry  SPLIT START a SPLIT END ve spojení s parametrem  SETP DIRECTN slouží k omezení ú inné oblasti žádané hodnoty. 
Lze tak provád t úkoly Splitrange s charakteristikami

 stoupající/klesající
 klesající/stoupající
 klesající/klesající
 stoupající/stoupající
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Zdvih x

Žádaná 
hodnota wOblast žádané 

hodnoty
Regulátor 1 Regulátor 2

Oblast žádané hodnoty

D ležité:
Rozdíl mezi hodnotami  SPLIT START a  SPLIT END musí být > 10 %.

Setp Functn:
 Funkce žádané hodnoty
Pomocí této funkce lze linearizovat nelineární  charakteristiky ventilu a u lineárních  charakteristik ventilu reprodukovat libovolné 
 charakteristiky pr toku.

V p ístroji jsou uloženy ty i  charakteristiky ventil :
 stejnoprocentní 1 : 25   (ventil z stává v poloze „zav eno“ ze 4 % otev en)
 stejnoprocentní 1 : 50   (ventil z stává v poloze „zav eno“ ze 2 % otev en)
 lineární
 volná (free)

P i výb ru free lze zadat charakteristiku s 11 body k ivky.
30: FREE 0 %
.
.
.
40: FREE 100 %

V intervalu 10 % m že být každému bodu k ivky žádané hodnoty p i azena charakteristika pr toku. Tyto body vedou k tahu 
polygonu s 10 p ímkami, který tím znázor uje charakteristiku ventilu.

Zadání bod  k ivky žádané hodnoty je možné pouze u  SETP FUNCTN = free.

Lineare u. gleichprozentige Kennlinien
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12  Chybová hlášení

Error
-Nr.

Error War-
ning

Text poru-
chy

Popis Podmínka pro objevení 
chyby

Odstran ní poruchy

000 NO ERROR Nevyskytuje se žádná 
chyba

010 ✓  Setp.Range Signál žádané hodnoty je 
mimo definovanou oblast

Regulátor je v automatic-
kém režimu

Zkontrolujte signál žádané 
hodnoty

022 ✓  Error Run 1 Sm r p sobení pohonu 
nelze stanovit.
D vod: 
a) chybí napájení stla ené-
ho vzduchu
b) ídicí tlak je p íliš nízký
c) sníma  polohy je špatn  

p ipojen
d) zdvih ventilu < 3 mm

Regulátor se nachází 
v automatické inicializaci

a), b)    P ipojte p ívod napájení 
stla eného vzduchu 
(max. 6 bar) a zkontrolujte 
správnost pneumatického 
p ipojení.

c)        Zkontrolujte osazení 
p ípojek.

d)        Zkontrolujte zdvih ventilu.

023 ✓  Error Run 
2.1

Inicializaci nulového bodu 
nelze provést.
D vod: 

a) vadný sníma  polohy / 
    vadná montážní sada
b) nastavení oto ného 
sníma e

Regulátor se nachází 
v automatické inicializaci

Ventil pohybujte ru n   ukaza-
tel hodnoty P se musí m nit.
Ukazatel hodnoty P musí být 
v poloze „zav eno“ > 2.0.
a)       Zkontrolujte objednací 

íslo.
b)       Otá ejte oto ným 

sníma em (pouze kyvné 
pohony) až na hodnotu P 
> 2.0. 

024 ✓  Error Run 
2.2

Inicializaci nulového bodu 
nelze provést.
D vod: 

a) vadný sníma  polohy / 
vadná montážní sada

b) nastavení oto ného 
sníma e

Regulátor se nachází 
v automatické inicializaci

Ventil pohybujte ru n   ukaza-
tel hodnoty P se musí m nit.
Ukazatel hodnoty P musí být 
v poloze „otev eno“ < 98.0.
a)       Zkontrolujte objednací 

íslo.
b)       Otá ejte oto ným 

sníma em (pouze kyvné 
pohony) až na hodnotu P 
< 98.0. 

025 ✓  AD Nozzle 
(s)

Doba reakce ventilu menší 
než 1 sekunda

Regulátor se nachází 
v automatické inicializaci

Nastavte škrticí ventil(y) D1 (pro 
jedno inné pohony), p íp. D1 
a D2 (pro dvoj inné pohony) do 
doby reakce > 1 s
Ve sm ru hodinových ru i ek = 
delší doba reakce
Poté stiskn te tla ítko se šipkou 
(žluté)

026 ✓ Leackage 
Run 4

Net snost v pneumatic-
kém systému

Regulátor se nachází 
v automatické inicializaci

Zkontrolujte t snost externích 
pneumatických spoj  (utáhn te 
tvarovky se závitem)

040 ✓  Error Drive Pohon se nepohybuje Regulátor se nachází 
v automatickém nebo 
manuálním režimu

a)       Zkontrolujte pneumatiku.
b)       Zkontrolujte mechaniku.

041 ✓ Stroke Error Pohon se nepohybuje Regulátor se nachází 
v inicializaci    

a)       Zkontrolujte pneumatiku.
b)       Zkontrolujte mechaniku.
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13 Tabulka pro zm ny továrního nastavení

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce P1 P2 P3 P4 Tovární nastavení

1  Service (Servis)   New Code: 1 Povolit nejnižší prioritu X X X 0

 New Code: 2 Povolit st ední prioritu X X X 0

 New Code: 3 Povolit nejvyšší prioritu X X X 0

  Warnings Zobrazuje varování p i provozu ON

  Errors Zobrazuje chyby p i provozu ON

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce P1 P2 P3 P4 Tovární nastavení

2  SetBasics (Zákl. 
nastavení)

 Setpoint Typ signálu žádané hodnoty 4-20 mA

  D.Refresh Doba pro aktualizaci displeje X X X 0,5 s

 Systemmode Typ uživatelského rozhraní X X X Classic

  DLight Nastavení osv tlení displeje OnKey

DLightTime
as pro vypnutí podsvícení displeje p i 

nastavení [OnKey]
5 min

  HelpLanguage Jazyk výstupního textu D

  HelpText Zobrazení textu nápov dy ON

Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce P1 P2 P3 P4 Tovární nastavení

3  SetFunction 
(Nastavení funkcí)

 Prop Gain
Proporcionální zesílení regulátoru polo-
hy

X.X

Deriv Time
Pokles podílu složky D regulátoru polo-
hy

1,00 s

Min Pos
 Omezení zav ení = dolní poloha rozsa-
hu regulátoru

0,0 %

Max Pos
 Omezení zdvihu = horní poloha rozsahu 
regulátoru

100 %

 CloseTight Spodní funkce t sného uzav ení no

  DeadBand P ípustná regula ní odchylka
1,0 %, K-Nr. 2442: 
2,0 %, K-Nr. 2443: 
5,0 %

Alarm Functn Definuje funkci výstupu alarmu OFF

 Level Alarm 1 Spínací bod pro alarm 1 10,0 %

 Level Alarm 2 Spínací bod pro alarm 2 90,0 %

 Error Functn
Definuje funkci výstupu hlášení poruchy 
(Error)

Error + Range

Error Time
Kontrola doby reakce ventilu ( výstup 
hlášení poruchy)

AUTO

 Error Level
Maximální regula ní odchylka ( výstup 
hlášení poruchy)

AUTO

 Range Functn  Kontrola oblasti vstupu žádané hodnoty
&lt; 4 mA or > 20 
mA

Analog Out
Definuje funkci výstupu skute né hod-
noty

0-10 V (4-20 mA)

Out min
Pozice ventilu p i výstupním signálu 
skute né hodnoty 0 V (0/4 mA)

0,0 %

Out max
Pozice ventilu p i výstupním signálu 
skute né hodnoty 10 V (20 mA)

100,0 %
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Konfigura ní 
úrove Zobrazení Funkce P1 P2 P3 P4 Tovární nastavení

4  Set Calibration 
(Nast. kalibrace)

X-DIR
Sm r p sobení ukazatele X a výstupu 
skute né hodnoty

RISE

Setp Dir Sm r p sobení žádané hodnoty NORMAL

 Setp Ramp Funkce rampy žádaná hodnota 0 s

Split Start
Splitrange (oblast žádané hodnoty) 
za átek

0,0 %

Split End
Splitrange (oblast žádané hodnoty) 
konec

100 %

Setp Functn Definuje funkci regula ní charakteristiky Linear

W 0 % 2,0

W 10 % 3 ,0

W 20 % 4,4

W 30 % 6,5

W 40 % 9,6

W 50 % 14,1

W 60 % 20,9

W 70 % 30,9

W 80 % 45,7

W 90 % 67,6

W 100 % 100

14 Likvidace

 ● Zlikvidujte všechny díly podle p edpis  
o likvidaci / ekologických p edpis .

 ● Dejte pozor na ulpívající zbytky a výpary 
z difúzních médií.

15 Zp tná zásilka

 ● Regulátor polohy vy ist te.
 ● Vyžádejte si u GEMÜ prohlášení o zp tné zásilce.
 ● Zp tná zásilka jen s kompletn  vypln ným prohlášením 

o zp tné zásilce.

Jinak nebude proveden
 ✗ dobropis, resp.
 ✗ oprava nebude vy ízena,

pouze bude provedena zpoplatn ná likvidace.

Upozorn ní ke zp tné zásilce:
Zákonné p edpisy na ochranu životního prost edí 
a personálu vyžadují, aby prohlášení o zp tné zásilce 
bylo kompletn  vypln no a podepsané p iloženo 
k dokument m zásilky. Pouze je-li toto prohlášení 
kompletn  vypln né, bude zp tná zásilka vy ízena!

16 Upozorn ní

Upozorn ní ke školení zam stnanc :
Informace o možnosti školení zam stnanc  vám 
poskytneme na adrese na poslední stran .

V p ípad  pochybností nebo nedorozum ní je rozhodující 
n mecká verze dokumentu!
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17  Technické údaje

S volitelným topným t lesem
Teplota  5 °C  topení aktivní

 15 °C topení neaktivní

Hlavní funkce
 ídicí funkce · silou pružiny uzav ená
  · Silou pružiny otev ená
  · Dvoj inná
 - Automatizovaná inicializace pohonu a 
  regulátoru polohy
 - Kalibrace minimální pozice 
 - Kalibrace maximální pozice  
 - funkce t sného uzav ení p i MIN/MAX POSITION 
 - linearizovaná funkce pro žádanou hodnotu -> pozici
  (lineární, 1:25, 1:50, voln  programovatelná)
 - Definice voln  programovatelné charakteristiky pomocí
  11 bod  k ivky
 Podrobnosti viz tabulka parametr  v návodu k obsluze

Systém m ení polohy
Lineární provedení
Externí vestavba 
Zdvih 0–30 / 0–50 / 0–75 mm
p ípustný minimální zdvih  3,0 / 5,0 / 7,5 mm
odpor R  3,0 / 5,0 / 5,0 k  
p ípojka p edmontovaný kabel
 (max. 20 m)
Oto né provedení
Externí vestavba
Úhel otá ení 0–93°
Odpor R 3 k
P ípojka p edmontovaný kabel
 (max. 20 m)Elektrické údaje

Napájení
Napájení 24 V DC –5/+10 %
P íkon        4,2 W (stabilizovaný stav)

Standard  6,5 W (
normální provoz jedno inný 50 l/min)

  9,8 W 
(normální provoz dvoj inný/jedno inný 90 l/min)

S volitelným topným t lesem  25 W
Zatížitelnost 100 %
Ochrana proti p epólování ano
Regula ní odchylka 1 % tovární nastavení
  0,1 % (nastavitelný)
  2,0 % (výchozí, K-Nr. 2442)
  5,0 % (výchozí, K-Nr. 2443)
Analogový vstup 0/4–20 mA
Žádaná hodnota 0/4–20 mA
P esnost/linearita  ±0,3 %
Druh vstupu pasivní
Vstupní odpor 50 
Rozlišení 12 bit
Ochrana proti p epólování ano
Analogový vstup 0–10 V
Žádaná hodnota 0–10 V
P esnost/linearita  ±0,3 %
Druh vstupu pasivní
Vstupní odpor 100 
Rozlišení 12 bit
Ochrana proti p epólování ano
Analogový výstup 0–10 V
Výstup skute né hodnoty 0–10 V
P esnost  ±1 %
Druh výstupu aktivní
Zát žový proud max. 10 mA
Rozlišení 12 bit
Ochrana proti zkratu ano
Analogový výstup 0/4–20 mA (volitelný)
Výstup skute né hodnoty 0/4–20 mA
P esnost  ±1 %
Druh výstupu aktivní
Zát ž max. 600 
Rozlišení 12 bit
Ochrana proti zkratu ano
Digitální výstupy
Spínací výstupy výstup alarmu 1,
 výstup alarmu 2,
 Výstup hlášení poruchy
Druh kontaktu PNP
Odpor Pull-Down 120 k
Spínací nap tí napájení
Zát žový proud max. 0,5 A
Ochrana proti zkratu ano
Elektrické p ípojky
Standard
Napájení kabelová vývodka M16
Vstupní signál kabelová vývodka M16
Systém m ení polohy kabelová vývodka M12
Doporu ené p ipojení –
pr m r kabelu 5–10 mm
Svorky Wago 236
Pr ez žil 0,5...2,5 mm²
 AWG 20...12
Volitelné
Napájení,
výstupy alarm  konektor M12, 5pólový
Vstupní/výstupní signály konektor M12, 5pólový
Systém m ení polohy zásuvka M12, 5pólová

Provozní podmínky
Okolní teplota 0...60 °C
 -20...60 °C s topným t lesem

Skladovací teplota 0...60 °C

ídicí medium*          T ídy kvality podle DIN ISO 8573-1
Obsah prachu t ída 3
 (max. velikost ástic 5 m)
 (max. hustota ástic 5 mg/m³)
Tlakový rosný bod t ída 4
 (max. tlakový rosný bod 3 °C)
Obsah oleje t ída 3
 (max. koncentrace oleje 1 mg/m³)
P ívod vzduchu 0–6 bar
Vzduchový výkon 50, 90 Nl/min,
 v závislosti na typu (PZ = 6 bar)
Spot eba vzduchu 
(v ustáleném stavu) 0 Nl/min

Materiály
Kryt hliník,
 s epoxidovou povrchovou úpravou
Krytka displeje PMMA
Krytka klávesnice PMMA
Systém m ení polohy hliník elox.
 PEEK 
 PAI 
 NBR

Lineární provedení 

Oto né provedení

}
}

Upozorn ní
Jako ochrana p ed hrubými áste kami ne istot jsou v pneuma-
tických p ípojkách regulátoru polohy instalována filtra ní sítka. Lze 
je objednat jako náhradní díly pod objednacím íslem 1435 SFI. 
Každá sada obsahuje 3 filtra ní sítka. Ú elem t chto filtra ních sítek 
je dodate ná ochrana a nenahrazují nutnost použití údržbá ské 
jednotky.

Všeobecné informace
Stupe  krytí podle EN 60529 IP 65 
Rozm ry D × Š × V  160 × 90 × 84 mm
Hmotnost  1,6 kg
Montážní poloha libovolná
Sm rnice
Sm rnice o elektromagnetické 
kompatibilit   2014/30/EU

Zvláštnosti
 – bezpe nostní funkce p i výpadku stla eného vzduchu nebo napáje-

ní (viz datový list str. 11)
– p i ídicí funkci 2 (funkce NO) objednejte i škrticí ventil 1435DR_Z.
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18 Objednací údaje

P íklad objednávky 1435 000 Z 1 0 0 01

Typ 1435
Pr myslová sb rnice (kód) 000
P íslušenství (kód) Z
Funkce (kód) 1
T ída Ex (kód) 0
Volitelné vybavení (kód) 0
Provedení (kód) 01

Pr myslová sb rnice kód
Bez 000

P íslušenství kód
P íslušenství Z

Funkce kód
Jedno inná 1

Dvoj inná 3

T ída Ex kód
Bez ochrany Ex 0

Volitelné vybavení kód
Bez 0  

Elektrické p ípojky M12 5pólové 1*

4–20 mA výstup skute né hodnoty 2

4–20 mA výstup skute né hodnoty
Elektrické p ípojky M12 5pólové 3*

4–20 mA výstup skute né hodnoty pod topné t leso 4

Elektrické p ípojky M12 5pólové pod topné t leso 5*

Topné t leso 6

4–20 mA výstup skute né hodnoty
Elektrické p ípojky M12 5pólové pod topné t leso 7*
* u verze s p ípojkou M12 jsou zahrnuty vhodné zásuvky a konektory

Provedení kód
Elektropneumatické, 50 l/min 01

Elektropneumatické, 90 l/min
pouze pro funkci kód 1 (jedno inná) 02
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Upozorn ní:  Montážní sada 1445 000 Z... (plastové v eteno, pružina, p íp. závitový adaptér) odpovídající ventilu.
  Objednávejte zvláš  s uvedením typu ventilu, DN a ídicí funkce.

Pot ebné díly pro p ímou instalaci

Lineární pohony
GEMÜ 1435... (regulátor polohy)

GEMÜ 1445 000 Z... (montážní sada)

Kyvné pohony
GEMÜ 1435... (regulátor polohy)

GEMÜ 1445 PTAZ... (montážní sada)

Instalace: P ímo s upev ovacím úhel-
níkem

Montážní sada pro p ímou instalaci – lineární pohony

Upozorn ní: Montážní sada 1445 000 Z... obsahuje sníma  polohy i upev ovací díly.

P íklad objednávky 1445 000 Z 10

Typ 1445
Pr myslová sb rnice (kód) 000
P íslušenství (kód) Z
Varianta instalace (kód) 10

Objednací údaje montážní sady pro p ímou instalaci – lineární pohony

GEMÜ 1445 000 Z 10
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Upozorn ní: Montážní sada 1445 PTAZ... obsahuje sníma  polohy i upev ovací díly.

Instalace: 
Upev ovací úhelník

P ípojka ídicího vzduchu kód 000

Instalace: 
Adaptér NAMUR V

P ípojka ídicího vzduchu kód -V-

Instalace: 
Adaptér NAMUR H

P ípojka ídicího vzduchu kód -H-

Varianty montážní sady pro p ímou instalaci – kyvné pohony

P íklad objednávky 1445 PTAZ 00 090 000

Typ 1445
Montážní sada (kód) PTAZ
Rozm ry NAMUR (kód) 00
Rozsah m ení (kód) 090
P ípojka ídicího vzduchu (kód) 000

Montážní sada kód
Montážní sada kyvné pohony PTAZ

Rozsah m ení  kód
Úhel otá ení 90° 090

Rozm ry NAMUR kód
Vzdálenost otvor  50 × 25, výška h ídele 15 00

Vzdálenost otvor  80 × 30, výška h ídele 20 01

Vzdálenost otvor  80 × 30, výška h ídele 30 02

Vzdálenost otvor  130 × 30, výška h ídele 30 03

Vzdálenost otvor  130 × 30, výška h ídele 50 04

P ípojka ídicího vzduchu  kód
bez 000

P ípojka ídicího vzduchu G 1/8 a G 1/4
schéma zapojení horizontální 4HL
P ípojka ídicího vzduchu G 1/8 a G 1/4
schéma zapojení vertikální 4VB*
P ípojka ídicího vzduchu G 1/8 a G 1/4,
schéma zapojení vertikální (obrácený ídicí sm r) 4VT
P ípojka ídicího vzduchu G 1/8 a G 1/4
schéma zapojení horizontální (obrácený ídicí sm r) 4HR*
P ípojka ídicího vzduchu G 3/8 a G 1/2
schéma zapojení horizontální BHL
P ípojka ídicího vzduchu G 3/8 a G 1/2
schéma zapojení vertikální BVB
P ípojka ídicího vzduchu G 3/8 a G 1/2
schéma zapojení vertikální (obrácený ídicí sm r) BVT*

Objednací údaje montážní sady pro p ímou instalaci – kyvné pohony

Upozorn ní:
Vezm te na v domí
schéma zapojení pohonu

4 / (2)*

2 / (4)* 2 / (4)*

4 / (2)*

GEMÜ 1445 PTAZ ...000... GEMÜ 1445 PTAZ ...V... GEMÜ 1445 PTAZ ...H...

Detail X Detail X

2 4 2

4

 horizontal  vertikal

AnschlussbildSchéma zapojení

horizontální vertikální
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Upozorn ní:  Montážní sada 4231 PTAZ.../4232 S01 Z... (p íp. závitový adaptér, ...) odpovídající ventilu.
  Objednávejte zvláš  s uvedením typu ventilu, DN a ídicí funkce.

Pot ebné díly pro externí instalaci

Lineární pohony
GEMÜ 1435... (regulátor polohy)
GEMÜ 4232... (sníma  polohy)
GEMÜ 4232 S01 Z... (montážní sada pro sníma  polohy)
GEMÜ 1445 000 Z MP (upev ovací úhelník)

Kyvné pohony
GEMÜ 1435... (regulátor polohy)
GEMÜ 4231... (sníma  polohy)
GEMÜ 4231 PTAZ... (montážní sada pro sníma  polohy)
GEMÜ 1445 000 Z MP (upev ovací úhelník)

Upozorn ní:  Montážní sada 4232 S01 Z... (plastové v eteno, pružina, p íp. závitový adaptér) pro sníma  polohy 4232 
  odpovídající ventilu. 
  Objednávejte zvláš  s uvedením typu ventilu, DN a ídicí funkce.

Montážní sada pro externí instalaci – lineární pohony

GEMÜ 4232 (sníma  polohy)
GEMÜ 4232 S01 (montážní sada pro sníma  
polohy)

P íklad objednávky 4232 000 Z 14 030 05M0 0000

Typ 4232
Pr myslová sb rnice (kód) 000
P íslušenství (kód) Z
Materiál krytu (kód) 14
Délka sníma e polohy (kód) 030
Délka kabelu (kód) 05M0
Kabelové p ipojení (kód) 0000

Pr myslová sb rnice kód
Bez 000

P íslušenství kód
P íslušenství Z

Materiál krytu kód
Obal PP 05

Hliník, erná eloxace 14

Obal PVDF (schopnost HighPurity) 20

Délka sníma e polohy  kód
Potenciometr, délka 30 mm 030

Potenciometr, délka 50 mm  050

Potenciometr, délka 75 mm  075

Délka kabelu kód
Délka 2,0 m 02M0

Délka 5,0 m 05M0

další na vyžádání

Kabelové p ipojení kód
Otev ené konce s koncovou kabelovou objímkou 0000

Kabelový konektor M12 rovný, 5pólový, plastový 4001*

* je nutný pro provedení regulátoru s elektrickým p ipojením M12, 5pólový

Objednací údaje sníma  polohy – lineární pohony
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Montážní sada pro externí instalaci – kyvné pohony

GEMÜ 4231 (sníma  polohy)
GEMÜ 4231 PTAZ (montážní sada pro sníma  
polohy)

Upozorn ní: Montážní sada 4231 PTAZ... (distan ní kus, upev ovací t men) odpovídající ventilu.
  Objednávejte zvláš  s uvedením typu ventilu, DN a ídicí funkce.

P íklad objednávky 4231 000 Z XF 090 05M0 0000

Typ 4231
Pr myslová sb rnice (kód) 000
P íslušenství (kód) Z
Materiál krytu (kód) XF
Délka sníma e polohy (kód) 090
Délka kabelu (kód) 05M0
Kabelové p ipojení (kód) 0000

Pr myslová sb rnice kód
Bez 000

P íslušenství kód
P íslušenství Z

Materiál krytu kód
PAI XF

Délka sníma e polohy  kód
Potenciometr, 90° 090

Délka kabelu kód
Délka 2,0 m 02M0

Délka 5,0 m 05M0

další na vyžádání

Kabelové p ipojení kód
Otev ené konce s koncovou kabelovou objímkou 0000

Kabelový konektor M12 rovný, 5pólový, plastový 4001*

* je nutný pro provedení regulátoru s elektrickým p ipojením M12, 5pólový

Objednací údaje sníma  polohy – kyvné pohony



44 / 481435 ePos

P íklad objednávky 4231 PTAZ 01 090 000

Typ 4231
Montážní sada (kód) PTAZ
Rozm ry NAMUR (kód) 01
Rozsah m ení (kód) 090
P ípojka ídicího vzduchu (kód) 000

Montážní sada kód
Montážní sada kyvné pohony PTAZ

Rozsah m ení  kód
Úhel otá ení 90° 090

P ípojka ídicího vzduchu  kód
bez 000

Rozm ry NAMUR kód
Vzdálenost otvor  80 × 30, výška h ídele 20 01

Vzdálenost otvor  80 × 30, výška h ídele 30 02

Vzdálenost otvor  130 × 30, výška h ídele 30 03

Vzdálenost otvor  130 × 30, výška h ídele 50 04

Objednací údaje montážní sady sníma e polohy pro kyvné pohony

19  Bezpe nostní funkce

Chyba Výstup A1  Výstup A2

Výpadek elektrického 
napájecího nap tí

Jedno inný: odvzdušn ný
Dvoj inný: odvzdušn ný

Jedno inný: není k dispozici
Dvoj inný: zavzdušn ný

Výpadek pneumatického 
p ívodu vzduchu

Jedno inný: odvzdušn ný
Dvoj inný: nedefinovaný,

závislý na
provozních podmínkách aktoru

Jedno inný: není k dispozici
Dvoj inný: nedefinovaný,

závislý na
provozních podmínkách aktoru 

  Tato bezpe nostní funkce však nenahrazuje bezpe nostní za ízení nutná pro konkrétní za ízení.

Bezpe nostní funkce
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20 Prohlášení o shod  EU
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Rejst ík

A

AdjTime  22
AD Nozzle  35
ADVANCED  9, 17
Ak ní veli ina t sného uzav ení  16, 30
ALARM FUNCTN  15
AlarmOutput  23, 31
AUTO  10, 18
Automatická inicializace  27

B

Bezpe nost  4
Bezpe nostní funkce  5, 44

C

CalPointQty  22, 28
Charakteristiky pr toku  16, 34
Charakteristiky ventil   16, 34
Chybová hlášení  35
CLASSIC  9, 13, 17
Clear Error List  22
CloseTight  23, 36
CLOSE TIGHT  14, 16, 30
Code  22, 25
CpyParaSet  23, 32

D

DeadBand  23, 36
Default  22
DEFAULT STATE  10, 14, 15
Deriva ní asová konstanta Tv  17, 29
DERIV TIME  14, 17
DLight  22, 29, 36
Doba reakce inicializace  15, 31
Dodávka  5
Dodávka a pln ní  5
D.Refresh  22, 27, 29, 36

E

Elektrické p ípojky  8
Error Drive  35
Error Functn  23, 31, 36
Error Level  23, 31, 36
Error List  22, 26
Error Output  23, 31
Error Run 1  35
Error Run 2.1  35
Error Run 2.2  35
Errors  22, 26, 36
ERROR TIME  14, 15, 31

F

Þ ndCoe   cent  28
Funkce  5
Funkce t sného uzav ení  14, 16, 23, 30
Funkce žádané hodnoty  16, 34

G

goClose  28
goOpen  28

H

HelpLanguage  22, 29, 36
HelpText  22, 29, 36
hrs  22, 26

I

Inicializace  10
INIT ALL  14, 15
Instalace  7, 8

K

KonÞ gurace  18
Kontrola oblasti  14, 15, 23, 31, 36
Kontrolní as  15, 31

L

Level Alarm 1  23, 31, 36
Level Alarm 2  23, 31, 36
Logout  22, 25

M

MANUAL  10, 13, 18
Manuální inicializace  13, 28
MAX POSITION  14, 15, 16
Mechanická instalace  7
Mezní kontakty  15, 31
MIN POSITION  14, 15, 16
min-Pot-max  22, 24

N

NASTAVENÍ  19
New Code  22, 36

O

Obrácení sm ru p sobení  16, 33
Obsluha  9
Omezení zav ení  6, 15, 23, 29, 36
Omezení zdvihu  15, 23, 29, 36
OnKey  29

P

Pneumatické p ípojky  8
PosCtrl  23
PosCtrlOut  22
Pot Abs  22, 24
Použití  5
Práh zareagování  15, 31
P eprava  4
Prop Gain  23, 29, 36
Proporcionální zesílení Kp  17, 29
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R

Rampa žádané hodnoty  16, 33
Range Functn  23, 31, 36
Relais  22, 24
RELEASE  14, 17
Reset  27

ídicí tlak  10

S

Service  19, 22, 24, 36
Servis  19
SetBasics  19, 22, 27, 36
SetCalibration  19, 20, 24, 33, 37
SetFunction  19, 20, 23, 29, 36
SETP DIRECTN  14, 16, 33
SETP FUNCTN  14, 16, 34
Setpoint  22, 27, 36
Setp Ramp  24, 33, 37
Setp.Range  35
Skladování  4, 5
Sm r p sobení ak ní veli iny  15, 33
Sm r žádané hodnoty  16, 33
S/N  22, 26
Sníma  polohy  7
SPLIT END  14, 16, 33, 34
Splitrange (oblast žádané hodnoty)  14, 16, 33
SPLIT START  14, 16, 33, 34
Systemmode  6, 9, 13, 17, 18, 22, 29, 36

T

Tabulka parametr   14, 22
Technické údaje  38

U

Údaje výrobce  5
Úrove  menu  10
Uvedení do provozu  10
Uživatelské rozhraní  9, 10, 17

V

Valve  22, 24
Verze softwaru  17
volná (free)  14
Všeobecné informace  4
Vstupy a výstupy  6
Vstup žádané hodnoty  6, 8, 9, 27
Výstup hlášení poruchy  8, 9, 14, 15, 23, 31, 36
Vysv tlení pokyn   4
Význam parametr   15

W

Warnings  22, 26, 36
W Pos X  22, 24

X

X-Direction  33



Z
m

na
 v

yh
ra

ze
na

 ·1
1/

20
18

 · 
88

67
00

77
  

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG · Fritz-Müller-Str. 6-8 · D-74653 IngelÞ ngen-Criesbach
Telefon +49(0)7940/123-0 · Telefax +49(0)7940/123-192 · info@gemue.de · www.gemu-group.com


