Wyspa zaworowa MPA – komunikacja szeregowa
do wszechstronnej diagnostyki

Kompaktowość
Główne cechy
Dostępne funkcje:
• 128 funkcji zaworowych
/64 pozycje zaworowe
• Strefy napięć elektrycznych
• Zawory proporcjonalne
• Czujniki ciśnienia
• Zarządzanie diagnostyką
• Płyta odcinająca ciśnienie
(wymiana zaworu bez
wyłączania zasilania
pneumatycznego)
• Strefy ATEX 2 i 22

Maksymalna integracja funkcji, komunikacja szeregowa dla komponentów
elektrycznych i pneumatycznych oraz wszechstronna diagnostyka
– właśnie to oferuje wyspa MPA. Posiada więcej funkcji zaworowych niż
jakakolwiek inna wyspa zaworowa i wyróżnia się bardzo zwartą konstrukcją.
Nowatorska technika zaworowa
W stopniu ochrony IP65 do
zcentralizowanych i zdecentralizowanych instalacji. Zawory są
trwałe, płaskie i solidne, a ich
płyty przyłączeniowe można
wybrać w wykonaniu z trwałego
metalu albo tworzywa sztucznego.
MPA + CPX
= jeszcze więcej możliwości
Perfekcyjna kombinacja zapewnia
jeszcze większy zakres zastosowań. Najlepszy standard
w automatyzacji fabryk lub przemyśle procesowym.
Maksymalna niezawodność
i minimalne koszty instalacji
zapewniają dużą opłacalność
inwestycji.

MPA-S – doskonała komunikacja
Liczne zalety łącznie z obniżeniem całkowitych kosztów
– nawet w złożonych instalacjach.
MPA-F – optymalna wielkość
przepływu
Wydajność lepsza o 40%!
Jedno zasilanie pneumatyczne
i wspólne odpowietrzenie dla
większej liczby jednocześnie
przełączanych zaworów.
MPA-L – duża modułowość
Modułowość każdego elementu
zapewnia większą elastyczność,
mniejszą wagę i mniejsze koszty
pojedynczych komponentów.
Idealne rozwiązanie do konstrukcji maszyn specjalnych
i dla przemysłu procesowego.

MPA-S: komunikacja + kompaktowość MPA-F: optymalna wielkość przepływu MPA-L: duża modułowość

www.festo.pl

Światowej klasy funkcjonalność, wszechstronność i dowolność
połączeń

Wszechstronna wyspa o szerokich zastosowaniach
Wyspy zaworowe MPA nadają
się do większości zastosowań
w kluczowych obszarach automatyzacji produkcji i automatyzacji procesów przemysłowych.
• Kompaktowa i zoptymalizowana pod względem wymiarów, co zapewnia bezpośrednio
wysoką wydajność napędu
• Albo modułowe, łatwe
w obsłudze wyspy zaworowe
montowane na płytach
przyłączeniowych w zcentralizowanych układach.

Wyspa zaworowa MPA-S jako przykład z serii MPA

Optymalna konstrukcja oraz
różne konfiguracje przyłączy
pneumatycznych i eletrycznych
to szczególnie istotne cechy
wyspy. Są one idealnym rozwiązaniem minimalizującym koszty
ogólne, jak również całkowite
koszty posiadania (TCO).

Niezawodność:
napięcie pracy ±25 %, wyjścia
i zawory mogą być odłączane
oddzielnie
Interfejs diagnostyczny CPX
do paneli ręcznych (kanałowo
zorientowana diagnostyka
obejmująca poszczególne
zawory)

Funkcje zaworowe
Wszystkie zawory mają
te same niewielkie rozmiary:
długość 107 mm i szerokość
10,5 lub 21 mm.
Mając 55mm wysokości
MPA-S doskonale pasuje do
elektrycznej części CPX.

• Pionowy montaż warstwowy
zaworów:
-Ręczny regulator ciśnienia
-Płyta odcinająca ciśnienie (serwis
bez wyłączania zasilania pneumatycznego)
• Różnorodność:
-64 pozycje zaworowe/ 128 cewek
elektrycznych (przy fieldbus)
-24 pozycje zaworowe/ 24 cewki
elektryczne (przy multi-pin)
• Oszczędność przestrzeni: płaskie
zawory i płaskie powierzchniowe
tłumiki hałasu
• Dużo różnych funkcji zaworowych

Kompaktowy układ
wizyjny SBOx
Panel ręczny

Moduł sterujący

Węzły Fieldbus

Płyta końcowa

Szybki montaż:
Bezpośrednio wkrętami albo
na szynie H, automatyczne
uziemienie
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Bezpieczna praca: pomocnicze
ręczne uruchamianie,
bez/ z blokadą albo zakryte

Ograniczenie czasu przestoju:
dwa kolory, diagnostyka LED
na stanowisku pracy

Modułowość: płyty zasilające
ułatwiają tworzenie wielu stref
ciśnienia, jak również dodatkowych przyłączy do zasilania
i odpowietrzenia

Zawór na płytę
przyłączeniową

Płyta końcowa
Ręczny regulator
ciśnienia
z manometrem

Czujnik ciśnienia

MPA2: płyta przyłączeniowa
z przykręconymi 2 zaworami

Moduł
elektroniczny
Płyta zasilająca z płaskim
tłumikiem powierzchniowym

Interfejs do CPX
Proporcjonalny regulator ciśnienia

Uszczelnienie
separujące

MPA1: płyta przyłączeniowa
z przykręconymi 4 zaworami

Szerokość:
10 i 20 mm
Płyta
przyłączeniowa

Interfejs pneumatyczny

Moduł wejść/ wyjść,
cyfrowe/ analogowe

Tabliczka opisowa

Złącze wtykowe

Praktyczne: solidny metalowy
gwint albo zamontowane
przyłącze QS
Wygodne:
duża tabliczka opisowa

Proste przyłącza elektryczne
-przyłącze multi-pin
-przyłącze fieldbus
-wbudowany sterownik
-AS-interfejs
-przyłącze CPI
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Niemal każdy plan można zrealizować

MPA1
szerokość 10 mm

MPA2
szerokość 20 mm

Dostępne wielkości

Dostępne warianty

MPA-S –
doskonała komunikacja

MPA-F –
duże wartości przepływu

MPA-L –
duża modułowość

MPA - odpowiednie rozwiązanie
w każdej sytuacji. Identyczne
zawory o różnych funkcjach
dostarczają każdemu wariantowi
specyficznych zalet.

Mając te same cechy co MPA-S,
wyspa MPA-F zapewnia
dodatkowo nawet o 40%
większy przepływ spełniając
stawiane jej wymagania.

W MPA-L szczególny nacisk
położono na modułowość,
dzięki czemu wyspa ta idealnie
nadaje się do stosowania
w maszynach specjalnych.
Modułowość łączy się tu
z doskonałymi parametrami
pneumatyki. A ponadto umożliwia stosowanie wszystkich
interfejsów elektrycznych
począwszy od prostego i taniego
złącza multi-pin a skończywszy
na przemysłowym Ethernet.

W połączeniu z CPX,
wyspa MPA-S jest niezwykle
interesująca dla producentów,
którzy preferują skonfigurowane,
w pełni zmontowane i sprawdzone
wyspy zaworowe o doskonałych
możliwościach komunikacyjnych
i integracyjnych.

Stosowanie różnych wielkości
przepływu w jednej aplikacji nie
stanowi już problemu!

MPA1 (10 mm)
MPA2 (20 mm)

W MPA-S i MPA-F można
stosować różne kombinacje
MPA1-MPA2.
Wszystko w jednym: lepsza
sprawność energetyczna jest
wynikiem zastosowanych
innowacji.
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Dane techniczne

MPA-S

MPA-F

MPA-L

Przyłącze elektryczne

CPX Profibus DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link, Interbus
Ethernet/IP, ProfiNet, EtherCAT, zintegrowany sterownik i inne
Multi-pin Sub-D 25-stykowy
Sub-D 25-stykowy
Sub-D 9-stykowy
Sub-D 25-stykowy
SubHD 44-stykowy
34-stykowa listwa przyłącz.
34-styk.płaskikabeltaśmowy
Inne System instalacyjny CP
AS-interfejs
Funkcje zaworów
5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, 1x3/2, funkcje specjalne
Wielkość zaworu/ wielkość przepływu (maks.)
MPA1 (10 mm) 360 l/min.
360 l/min.
360 l/min.
MPA2 (20 mm) 700 l/min
900 l/min
–
Liczba cewek/ pozycji zaworów (maks.)
Fieldbus 128/64
32/32
Elektryczne multi-pin 24/24
32/32
System instalacyjny CP 32/16
AS-interfejs 8/8
Płyty przyłączeniowe (liczba poz.)

Materiał płyty przyłączeniowej
Zakres ciśnień (maks.)

MPA1 4 zawory
1 zawór/4 zawory
MPA2 2 zawory
Metal
Tworzywo sztuczne
-1 … 10 bar
(Zakres ciśnień może być ograniczony w zależności od konfiguracji)

Przyłącze zasilania 1
Średnica przewodu (maks.)
Wartość metryczna/ calowa
Przyłącza robocze 2, 4
Średnica przewodu (maks.)
Wartość metryczna/ calowa

Dodatkowe funkcje pneumatyczne

10 mm / 3/8"

16 mm / 1/2"

MPA1 6 mm / 1/4"
6 mm / 1/4"
MPA2 8 mm / 5/16"
10 mm / 3/8"
- Zabudowane zawory
proporcjonalne
- Ręczny regulator
ciśnienia
Fieldbus - Zawory izolowane galwanicznie
- Wbudowany moduł czujnika ciśnienia
- Rozszerzone funkcje diagnostyczne
- Monitorowanie stanu

Dodatkowe funkcje elektryczne
Fieldbus, System instalacyjny CP
Napięcie robocze
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony

Zasilanie elektryczne zaworów
24V ±25 %
-5 … 50 °C
IP65*

12 mm / 1/2"

6 mm / 1/4"

IP40/IP65

* Należy zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia stopnia ochrony IP -> deklaracja zgodności ATEX
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Doskonała komunikacja: MPA-S i MPA-F

MPA-S – kompaktowość i komunikacja

Dzięki wbudowanemu układowi
komunikacji szeregowej wyspa
MPA-S w połączeniu z CPX
umożliwia integrację funkcji,
parametryzację i diagnostykę.
Opłacalna opcja, zwłaszcza
kiedy wyspa zaworowa ma być
konfigurowana, w pełni zmontowana i sprawdzona przez
Festo przed wysłaniem.
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• Do napędów o małej i średniej
wielkości
• Wszechstronna komunikacja
i diagnostyka wyspy MPA
dzięki układowi do komunikacji
szeregowej
• Możliwa elektropneumatyczna
instalacja centralna, zdecentralizowana i hybrydowa,
a także maksymalna integracja
funkcji
• Zintegrowane czujniki
ciśnienia i proporcjonalne
regulatory ciśnienia
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MPA-F – duże wartości przepływu

Przepływ większy o 40%! Niezawodność i wydajność ponownie wzrosły
czyniąc MPA-F mistrzem spełniającym
wysokie wymagania stawiane
aplikacji. Dostępna jest wyspa
zaworowa z fieldbus albo multi-pin
i ze stopniem ochrony IP65; korpus
zaworu i zapewniająca optymalny
przepływ płyta przyłączeniowa są
wykonane z wytrzymałego metalu.
Żadnych ograniczeń: funkcjonalne
i komunikacyjne cechy MPA-S są
w pełni zintegrowane, a jednocześnie
całkowite koszty zostały zmniejszone.

• Utrzymanie stałej prędkości siłownika
przy jednoczesnym uruchamianiu
wielu zaworów zasilanych i odpowietrzanych poprzez pojedynczy port –
stało się to możliwe dzięki wyższym
płytom przyłączeniowym i przekrojom
zapewniającym optymalny przepływ
• Większe wartości przepływu dzięki
większej średnicy przewodów
• Duże przekroje służące do zasilania
i odpowietrzania; więcej zaworów
może być uruchamianych w tym
samym czasie
• Czujniki ciśnienia zintegrowane
w pneumatycznym interfejsie

Produkcja masowa –
zawory/wyspy zaworowe
Krótkie czasy procesu
technologicznego i elastyczna
produkcja na zamówienie
są głównymi wyzwaniami
dla masowej produkcji wysp
zaworowych. Pokazana tu
linia produkcyjna ma czasy
technologiczne krótsze od 24
godzin. Jest wykorzystywana
do w pełni zautomatyzowanej
produkcji 4 odmian obudów
zaworów MPA przy zachowaniu najwyższej jakości.
Następnie w linii wykonywany
jest w pełni zautomatyzowany
montaż modułów.
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MPA-L – duża modułowość

Maksymalna modułowość wraz z najwyższą wydajnością pneumatyki

Interesujące rozwiązanie do maszyn
specjalnych i wszędzie tam, gdzie
maksymalna modułowość i wydajność pneumatyki jest wymagana
przy atrakcyjnej cenie: MPA-L.
Elastyczny system z pojedynczymi
płytami przyłączeniowymi zapewnia modułowość poszczególnych
elementów. Parametry pneumatyki mogą być zatem perfekcyjnie
dostosowane do każdej aplikacji
umożliwiając jednocześnie oszczędność miejsca i pieniędzy
•System szpilek ściągających zapewnia elastyczność i trwałość
oraz umożliwia tworzenie dowolnych kombinacji pojedynczych
zaworów oraz rozbudowę wyspy
zaworowej krok po kroku.
•Indywidualne funkcje zaworowe
mogą być przydzielone specjalnym funkcjom maszyny.

Modułowość poszczególnych elementów na przykładzie MPA-L

• Niedrogie płyty przyłączeniowe pod 4 zawory dające
dodatkową oszczędność
• Lekkie materiały o zwiększonej
odporności na korozję
• Wymienialne złącza wtykowe
• Zasilanie pneumatyczne
doprowadzane z przodu albo
z boku
• Wyspy zaworowe z przyłączem
fieldbus albo multi-pin oraz
stopniem ochrony IP40 i IP65
• Równoległe,wewnętrzne
połączenia zaworów
• Niezwykle łatwe korzystanie
z konfiguratora – nie są już
potrzebne specjalne zamówienia

Solidne i niezawodne

Mechaniczne połączenia są
wykonywane za pomocą szpilek
ściągających.
Płyty przyłączeniowe i moduły
zasilania pneumatycznego
mogą być łączone dowolnie
według życzenia.
Dodatkowymi zaletami,
zwłaszcza w trudnych warunkach
pracy są: znakomita trwałość

i niezawodność przy dużych
wartościach przepływu a takaże
możliwość rozbudowy aż do 32
zaworów.
Prosty i solidny montaż zapewnia całkowitą elastyczność,
w szczególności gdy zmiany
w maszynie i konstrukcji układu
wymagają szybkiego działania.

Moduł zasilania
pneumatycznego
z tłumikiem hałasu

MPA1: Płyta
przyłączeniowa
z 6 zaworami

Połączenie multi-pin
z wtykiem Sub-D,
taśma do zacisków
sprężynowych (cage
clamp) albo płaski
kabel taśmowy
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Zawór do płyty
przyłączeniowej
Płyty końcowe

Zawór do płyty
przyłączeniowej

Płyta odcinająca ciśnienie
Ręczny regulator
ciśnienia
Płyta przyłączeniowa

MPA1: Pojedyncze
zawory

Płyta przyłączeniowa

Moduł zasilania pneumatycznego
z płytą odpowietrzającą

Modułowy, elektryczny
terminal CPX
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MPA-L w szafce sterującej idealna do automatyzacji procesów:
Solidna i o odpowiednim przepływie dla zaworów (pilotowych)
wyspa MPA-L najlepiej wykorzystuje dostępną przestrzeń, również
dzięki swojej modułowości.
Umożliwia też szybkie i łatwe
zaadoptowanie do zmian na stanowisku pracy.
Zalety
• Wersja z tworzywa sztucznego
ma bardzo korzystną cenę,
optymalną wagę i jest odporna
na korozję
• Pełna diagnostyka i zdalny serwis
poprzez CPX na stanowisku pracy

Osłona CPX spełnia podobne
funkcje co szafa sterownicza:
Modułowym wyspom zapewnia ochronę ATEX łącznie ze
strefą 2/22. Zatem można
zrezygnować z szafki
sterowniczej i obniżyć koszty.
Rozwiązanie mniej
pracochłonne ponieważ CPX
z osłoną jest dostarczane
w stanie gotowym do zainstalowania.Wystarczy tylko
złożyć zamówienie!
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Komunikacja i funkcje elektryczne

MPA z przyłączem fieldbus
i terminalem CPX
Wbudowany moduł fieldbus
zapewnia transmisję do
nadrzędnego sterownika PLC,
dzięki czemu możliwe są małe
i duże konfiguracje dla pneumatyki i elektroniki.

Zalety
• Wewnętrzna komunikacja
szeregowa i maks. 16 płyt
przyłączeniowych (128 zaworów,
do 512 I/O)
• Moduł do aktywacji zaworów
elektrycznych, z lub bez izolacji
galwanicznej
• Płyty zasilania elektrycznego
mogą być konfigurowane
w dowolnym miejscu części
pneumatycznej

• Możliwe jest dowolne zasilanie
pneumatyczne i tworzenie stref
ciśnienia
• Protokoły Fieldbus i Ethernet
• Wejścia/ wyjścia cyfrowe
i analogowe
• Sterowanie napędami elektrycznymi i pneumatycznymi
• Diagnostyka
• Monitorowanie stanu
Dostępne dla:
MPA-S

Koncepcja Państwa systemu
decyduje o wyborze idealnego
rozwiązania w postaci wyspy
zaworowej
Można skorzystać z oferowanej
przez Festo możliwości wyboru rozwiązania spośród różnych
funkcji i parametrów spełniających wymagania przemysłowe. Dostępne narzędzia jak np.
programy korzystające z baz
danych, pomagają szybko i łatwo
podjąć decyzję dotyczącą instalacji centralnej albo zdecentralizowanej.

Instalacja centralna
• Duża liczba zaworów obniża
koszty
• Integracja funkcji pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze
• Bardzo wydajny system
instalacyjny CPX zapewnia
maksymalną modułowość
i elastyczność
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• Konfiguracja punktów przełączania w centralnym układzie sterowania
• Doskonała niezawodność pracy
dzięki dokładnej i nienaruszalnej
informacji o ciśnieniu.
• Statyczne i dynamiczne sterowanie procesem
• Diagnostyka układu
• Zabezpieczenie przed manipulacją przez osoby niepowołane

MPA-L

Instalacja zdecentralizowana
• Krótkie przewody pneumatyczne oznaczają: o 30 %
krótsze czasy cyklu i o 50 %
mniejsze zużycie powietrza
• Niewielkie wymiary zajmują
niewiele miejsca
• Możliwe są bezpośrednie
połączenia poprzez kompaktowe wejścia/wyjścia
• Połączenie poprzez Fieldbus
Zdecentralizowana instalacja:
produkty i specjalistyczna
wiedza firmy Festo pozwalają
budować efektywne energetycznie systemy przy jak
najlepszym wykorzystaniu
zasobów.

Dostępne dla:
MPA-S

Czujnik ciśnienia MPA: gotowy
do zainstalowania bezpośrednio
przy fieldbus
Informacja o ciśnieniu jest przekazywana poprzez fieldbus,
ręczny panel sterujący albo na
stanowisku pracy przy pomocy
diód LED.
Zakres ciśnień: 0 - 10 bar.
Zalety
• Możliwe wykorzystanie dla
kanałów 1, 3 i 5, jak również
do zewnętrznego ciśnienia
bez konieczności montażu
i prac instalacyjnych.

MPA-F

MPA-F

MPA-L

Pomiar ciśnienia wewnętrznego/
w strefach ciśnienia.
Pomiar wybranego ciśnienia w procesie.

Dostępne dla:
MPA-S

MPA-F
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Proporcjonalny regulator
ciśnienia VPPM-MPA:
połączony pomiar i regulacja
ciśnienia:
Unikatowe rozwiązanie na
światową skalę! Wyjątkowe
połączenie dwóch przodujących
technik współpracujących
z fieldbus: VPPM z MPA.
Niezwykle dokładne sterowanie
kaskadowe umożliwia zmianę
ciśnienia w czasie pracy w zakresie 0 … 2/ 0 … 6/ 0 … 10 bar,
i przy przepływie przez zawór
rzędu 1400 litrów na minutę.
Zalety
• Jeden zawór, strefy zmiennego ciśnienia: można łączyć
kolejno nawet przy wielu

blokach przyłączeniowych
MPA
• Zdigitalizowane wartości
analogowe: umożliwiają
sterowanie poszczególnymi
wartościami ciśnienia i siły
występujących w procesie
• Wybór trzech charakterystyk
pracy poprzez CPX
• Ręczny panel sterujący: do
uruchamiania bez korzystania
z fieldbus
• Wbudowane funkcje diagnostyczne, takie jak: zdalna obsługa, zgłaszanie alarmów
poprzez e-mail/ SMS, ręczny
panel sterujący CPX-MMI albo
CPX jako narzędzie serwisowe

Ciśnienie panujące w strefie
ciśnienia na MPA

Wybrane ciśnienia procesu.

Regulacja ciśnienia wewnętrznego/
w strefach ciśnienia.
Sterowanie wybranym ciśnieniem
procesu.

Dostępne dla:
MPA-S

Płyty do zasilania elektrycznego
dużej liczby zaworów lub do stref
napięciowych
Możliwość tworzenia stref
napięcia, również na pojedynczej
wyspie zaworowej i rozbudowy
układu o dodatkowe zawory
i funkcje zaworowe z pewnością
daje większe możliwości.
Oznacza to, że wyspy zaworowe,
które poprzednio musiały być
odseparowane w zależności od
napięcia zasilania, teraz mogą
być połączone w jedną wyspę zaworową ze wspólnymi modułami
fieldbus.

Zalety
• Możliwe jest korzystanie ze
strefy napięcia, jak również
z przełączania przy braku
napięcia.
• Indywidualne zasilanie utrzymuje wejścia, czujniki i fieldbus, jak również inne zawory na
wyspie zaworowej w gotowości
do pracy
• Przyłącze elektryczne M18 albo
7/8" (4 albo 5-stykowe)

CPX

MPA

Elektryczna płyta zasilająca
MPA1

Napięcie robocze
dla czujników/
elektroniki/
wyjść elektrycznych

MPA2

Napięcie obciążenia: 24 V
Strefa 1
Zawory 1-6

Grupa zaworów z osobnymi strefami napięcia może być tworzona z jednym modułem fieldbus.

MPA1

Napięcie obciążenia: 24 V
Strefa 2
Zawory 7-12

Dostępne dla:
MPA-S
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MPA2

MPA-F
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Moduły elektroniczne do interfejsów elektrycznych
Moduły elektroniczne zapewniają
optymalne bieżące sterowanie
cewkami zaworów, jak również
wykonywanie dodatkowych
funkcji. Cztery zawory MPA1 albo
dwa zawory MPA2 mogą być
przyłączone elektrycznie do
komunikacji szeregowej fieldbus.

W zależności od aplikacji można
dokonać wyboru spośród
następujących modułów:

• Z obwodami elektrycznymi
z oddzielnym 0 V, aby odizolować elektronikę od zaworów
• Diagnostyka do wykrywania
• Standardowe do monitorowania
i monitorowania niedopuszczalnapięcia roboczego 24 V DC
nego spadku napięcia, przerwa±25 % i do niezawodnego
nia połączenia z obciążeniem
funkcjonowania zaworów w syi zwarcia elektrycznego, a także
tuacji spadku napięcia
monitorowania stanu

Dostępne dla:
MPA-S

MPA z indywidualnym
przyłączem
Zawory na pojedynczych
płytach przyłączeniowych mogą
być stosowane do napędów
położonych daleko od wyspy
zaworowej.

W tym przypadku wymagane
jest przyłącze elektryczne
4-stykowe, z gwintem M8

MPA z przyłączem multi-pin
Wyspa zaworowa może być
wyposażona w maksymalnie
24 cewki elektryczne, co odpowiada 4 do 24 zaworom MPA1
albo 2 do 24 zaworom MPA2,
ewentualnie ich kombinacji.
Wyspa MPA-L może zawierać
maksymalnie 32 zawory.

Zalety
• Uruchamianie poprzez wyjścia
24 V
• Prosta instalacja w maszynie
• Opcjonalny kabel do ruchomych
prowadnic przewodów
• Różne opcje zasilania spreżonym powietrzem i tworzenie
stref ciśnienia

Dostępne dla:
MPA-S

MPA-F

MPA-L

Dostępne dla:
MPA-S

MPA z AS-interfejsem
Możliwa jest jednoczesna
transmisja danych i zasilania
poprzez kabel 2-żyłowy.
Wyprofilowany kabel zapobiega
zmianie polaryzacji a płyty
zasilania elektrycznego nie są
potrzebne dzięki ograniczeniu
do 8 pozycji zaworowych/
8 cewek elektrycznych.

Idealne rozwiązanie dla układów
rozproszonych na dużym
obszarze.

MPA do systemu
instalacyjnego CPI
Przeznaczony do połączeń
z nadrzędnym modułem
fieldbus albo do pracy jako
wbudowany sterownik (zbierający dane), który między innymi umożliwia połączenia ze
zdecentralizowanymi
modułami wejść/ wyjść.

Zalety
• Układy hybrydowe
• Zasilanie elektryczne dochodzi
(scentralizowane i zdecentralipoprzez kabel
zowane)z pojedynczymi
• Płyta zasilania elektrycznego
zaworami, np. jako podsystem
może być umieszczona
w CPX-MPA
w dowolnym punkcie przed albo
za płytami przyłączeniowymi
• Maks. 32 pozycje zaworowe/
maks. 32 cewki elektryczne
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MPA-F

MPA-F

MPA-L

• Ze wszystkimi dostępnymi
funkcjami zaworowymi
• Obejmujące zintegrowane
wejścia cyfrowe

Dwa warianty:
• Z modułami 2 do 8 pozycji
zaworowych, co odpowiada
2 do 8 zaworom MPA1 albo
2 do 8 zaworom MPA2
lub ich kombinacji

Dostępne dla:
MPA-S

Dostępne dla:
MPA-S
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Komunikacja i funkcje pneumatyczne

Zabudowa warstwowa
Moduły z dodatkowymi funkcjami
można dodawać do każdej pozycji
zaworowej między zaworem a płytą
przyłączeniową. Te tzw. funkcje zabudowy warstwowej umożliwiają
specjalne tryby pracy lub sterowanie poszczególnymi pozycjami zaworowymi.

Zawór VMPA2

Płyta odcinająca ciśnienie (serwis bez
wyłączania ciśnienia)

Blok przyłączeniowy

Dostępne dla:
MPA-S

Regulator ciśnienia MPA
Do regulacji siły napędu można
użyć regulatora ciśnienia, który
instaluje się pomiędzy płytą
przyłączeniową a zaworem.
Dane techniczne
• Zakres ciśnień: 0 do 6 bar
• Regulatory do kanałów 1, 2 i 4
• Regulatory 2 i 4 mogą również
pracować w trybie rewersyjnym (MPA2)
• Odpowiednie do aplikacji
z zastosowaniem fieldbus,
multi-pin i pojedynczych
zaworów

Wariant do pracy rewersyjnej
Zawory MPA mogą pracować
w trybie rewersyjnym
(Zasilanie przez porty 3 i 5,
odpowietrzenie przez 1).
Jeśli, na przykład siłownik
z tłoczyskiem jest poruszany
przy pomocy różnych ciśnień
(to znaczy 3 i 5 są od siebie
odizolowane)
oba ruchy (wysuw i powrót)
podlegają tej samej sile
osiowej pomimo różnych
przekrojów poprzecznych (tłok
minus tłoczysko).

MPA-F

MPA-L

Zalety
• Regulację ciśnienia można
przeprowadzać na stanowisku
pracy
• W każdym momencie można
łatwo dokonać korekty nastaw
procesu
• Obrotowy, łatwy do odczytu
manometr (opcjonalny) do
monitorowania ciśnienia
• Łatwy w instalacji — bez prac
montażowych ani instalacyjnych

Dostępne dla:
MPA-S

MPA-F

MPA-L

Zalety
• Wprowadzanie nastaw regulatora jest niezależne od pozycji
przełączania zaworu
• Szybsze odpowietrzanie
ponieważ powietrze nie jest
wyrzucane poprzez regulator
• Regulator podlega mniejszym
obciążeniom
• Można stosować kombinacje
zaworów 5/2 i 5/3
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Dostępne dla:
MPA-S

MPA-F

MPA-L

13

Płyta odcinająca ciśnienie
(serwis bez wyłączania ciśnienia): nieprzerwana produkcja!
W celu wymiany albo konserwacji
zawory mogą być odkręcane bez
wyłączania ciśnienia (tzn. podczas
pracy pod ciśnieniem) dzięki płycie odcinającej ciśnienie!
Dla bezpieczeństwa napęd jest
odpowietrzany w sposób kontrolowany.

Płyta odcinająca ciśnienie na jednej
pozycji zaworowej

Dostępne dla:
MPA-S

Swobodny wybór ciśnienia
zasilania pneumatycznego
wyspy zaworowej MPA
Tworzenie różnych stref ciśnienia w wyspie zaworowej MPA
pozwala dostosować układ do
większej liczby aplikacji oraz
ograniczyć prace instalacyjne.
Dodatkowe, bardzo różne opcje
pneumatyczne czynią MPA
jedną z wysp o największych
możliwościach przystosowania
do aplikacji.
• Koncepcja dowolnego sposobu odpowietrzania – poprzez
zajmujący niewiele miejsca
płaski powierzchniowy tłumik
hałasu o doskonałej wydajności, konwencjonalny tłumik
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wkręcany w nagwintowany
otwór albo poprzez zewnętrzny przewód
• Duże przekroje poprzeczne
wewnętrznych kanałów umożliwiają uzyskiwanie dużych
wartości przepływu
• Możliwość wyboru wewnętrznego lub zewnętrznego zasilania pilota - w wyspach MPA-F
i MPA-L można dodatkowo
zmienić te opcje za pomocą
przełącznika w prawej płycie
końcowej
• Różne wielkości otworów
przyłączeniowych pozwalają
uzyskać optymalne wartości
przepływu albo zunifikować
przewody pneumatyczne

MPA-F

MPA-L

Dostępne dla:
MPA-S

MPA-F

MPA-L
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Wiodąca technika o znakomitych parametrach: opatentowane rozwiązanie

Opatentowana konstrukcja
uszczelnień i specjalne
materiały uszczelniające czynią
zawory Festo doskonałym
narzędziem, również w wyspach
zaworowych. Są one niezwykle
trwałe, bardzo elastyczne i zapewniają znakomite wartości
przepływu.
• Przepływ większy nawet o 100 %
• Mniejsze zawory o większych
przepływach zmniejszają
koszty
• Wyższe ciśnienie aż do 10 bar
pozwala skondensować
energię i zwiększyć moc
• Możliwa praca z podciśnieniem
• Dwustronne – dwie wartości
ciśnienia w jednym zaworze
w tym samym czasie
• Duży zakres temperatur pracy
• Bez wzajemnego oddziaływania – w pełni niezawodne
odseparowanie kanałów
pneumatycznych podczas
pracy przy dwóch ciśnieniach
• Minimalne przecieki

Wewnętrzne, blokowane pozycje
suwaka i wykonanie z solidnych
materiałów: te trzy cechy
powodują, że zawory są wyjątkowo szczelne. Dodatkowo
charakteryzują się nadzwyczaj
dużymi wartościami przepływu.

Opatentowane: konstrukcja,
rozplanowanie i materiały
wkładów zapewniają wyjątkowo korzystne właściwości
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Rewersyjne – dwie wartości
ciśnienia w jednym zaworze
(porty 3 i 5); odpowietrzanie
zachodzi poprzez port 1
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Doskonałe połączenie wyspy MPA z terminałem CPX

Moduły cyfrowych i analogowych
wejść/wyjść umożliwiają proste,
elastyczne i indywidualne
połączenie pneumatycznych
i elektrycznych układów
sterowania w pętli z układem
automatyki przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych
przyłączy i 10 dodatkowych
technik łączenia dla czujników
i napędów oraz sterowników
napędów elektrycznych przy
zapewnieniu klasy ochrony
IP20/IP65/IP67.
Rozszerzony zakres możliwych
aplikacji
Terminal CPX umożliwia komunikację poprzez popularne systemy fieldbus i Ethernet. Ofertę
uzupełniają wersja z metalu oraz
wykonania do stref 1 i 2 Ex.

Wersja z tworzywa sztucznego

Wersja metalowa

Wszechstronna diagnostyka = maksymalna niezawodność pracy

Kombinacja wyspy zaworowej
MPA z elektrycznymi modułami
CPX otwiera nowe horyzonty dla
diagnostyki :
• Monitorowanie stanu
• Monitorowanie ciśnienia przy
pomocy wbudowanych
czujników ciśnienia
• Doskonała integracja
z istniejącymi systemami
sterowania
• Diagnozowanie urządzenia
i układu (FDT/DTM, OPCServer)
• Diagnozowanie modułu/
kanałów zaworu

• Liczne usługi informatyczne:
– Pamięć błędów zawierająca
ostatnie 40 komunikatów
– Alarmy poprzez e-mail/SMS
– Monitorowanie sieci CPX
– Narzędzie serwisowe Festo
– Ręczny panel sterujący
• Wstępne przetwarzanie
danych we wbudowanych
sterownikach w celu zaprogramowania specjalnej
diagnostyki według życzenia
klienta (CoDeSys)

Oszczędności dochodzące do 10.000 € na minutę!
Niezależne badania pokazały, że od 15 do 40% wszystkich
pośrednich kosztów stanowią wydatki związane z utrzymaniem
i remontem. Dzięki terminalowi CPX źródła błędów są lokalizowane od 8 do 16 razy szybciej. Ponadto system monitorowania stanu (CMS) zapobiega nawet 35% nieplanowanych
przestojów lub znacząco je skraca w 65% przypadków.

Serwisy
• Monitorowanie określonych
wartości granicznych
w każdym module i płycie
zaworowej
• ePLAN: Biblioteka makr CPX
zapewnia szybkie i solidne projektowanie oraz tworzenie
rozplanowania modułów CPX
• System monitorowania energii
(GFDM) służy do:
– Analizowania jakości
sprężonego powietrza
– Analizowania zużycia
sprężonego powietrza
– Mierzenia przecieków i zużycia
powietrza na poziomie maszyny
• Efektywny energetycznie układ
całego systemu elektropneumatycznego umożliwiający dalszą redukcję całkowitego kosztu
posiadania (TCO)

Opracowane i wdrożone przez Festo:
diagnostyka/monitorowanie stanu
układu w maszynie pakującej torby
o cylindrycznym kształcie

Maksymalna niezawodność procesu generuje oszczędność czasu i pieniędzy
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