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Innehållet i förpackningen
Kontrollera att innehållet i förpackningen är fullständigt.
 En komplett DAPZ−...−AR med:
 2 fotfästen (è Fig.1 aA ) och
 3 gröna markeringar (è Fig.1 2 ) förmonterade på den röda ringen
(èFig.13 )  för indikering av flödet i armaturen.
 En påse med:
 2 clips (è Fig.1 9 ) för låsning av fotfästena,
 4 skruvar för fastsättning av fotfästena på vriddonet.
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Uppbyggnad
Sensorboxen DAPZ−...−AR har ett robust hus av plast. Ett genomskinligt lock
(è Fig.1 1 ) gör det möjligt att se den optiska lägesindikeringen. Denna består
av en grön ring, en röd ring samt gröna markeringar (èFig.1 2 , 3 ,5 ). De
gröna markeringarna monteras så att flödet i en− eller flervägsarmaturer visas.
I mitten av huset finns en kamaxel (è Fig.1 6) som är mekaniskt ansluten till
lägesindikeringen.
På sidan av sensorboxen sitter en kabelanslutning för anslutning av styrkabeln.
I huset finn  beroende av vilken typ som används  induktiva lägesgivare
(è Fig.1 aC ) eller mekaniskt aktiverade mikrobrytare (èFig.1 7 ) för registrer
ing av upp till två inställbara positioner.
Brytarna sitter på en monteringsplatta (è Fig.1 aB ). Beroende på typ aktiveras
dessa induktivt eller mekaniskt av två brytnockar.
Ett integrerat inställningsverktyg (è Fig.1 aD ) gör det möjligt att ställa in de båda
kopplingspunkterna. För elektrisk anslutning finns två 3−poliga kopplingsplintar
(è Fig.1 8 ). Kopplingsscheman på monteringsplattan visar den aktuella stiftkon
figurationen.
Två höjdinställningsbara fotfästen (è Fig.1 aA ) möjliggör montering på vriddon
med mekaniskt gränssnitt enligt VDI/VDE−direktiv 3845 (hålmönster [mm] 30 x 80
och 30 x 130 ) med olika axelhöjder. Denna bruksanvisning beskriver följande pro
duktvarianter:
Egenskaper
Typkod
Beskrivning
Sensorbox

DAPZ

Sensorboxar för vriddon

Specifikation

SB

Sensorbox

Mätprincip
p
p

I

Induktiv 1)

M

Mekanisk 2)

25DC

8 V DC

30DC

10 ... 30 V DC

250AC

4 ... 250 V AC/DC

EX

Explosionsskyddad 3)

D

Displayindikering

R

Runt utförande

AR

Inställbar

Matningsspänning

aD
5
8

Konfiguration
g

6
Fotfästets höjd

aC

7
8

aB
9
9

aJ

aA

aA

1

Genomskinligt lock med bajonett 8 Plint
lås
9 Clips för låsning av fotfästet
2 Grön indikering
aJ Hus
3 Röd ring
aA Höjdinställningsbart fotfäste
4 Universalbrytnock
aB Monteringsplatta
5 Grön ring
aC Endast typ DAPZ−SB−I: Induktiva
6 Kamaxel
lägesgivare (2); (è 7 )
7 Endast typ DAPZ−SB−M:
aD Inställningsverktyg
Mikrobrytare (2); (è aC )
Fig.1: Uppbyggnad, komponenter och anslutningar

1)
2)
3)

Produktvariant med induktiva lägesgivare
Produktvariant med mekaniskt aktiverade mikrobrytare
Beakta specialdokumentation med anknytning till typgodkännandet och dokumentationen av
sensorerna è www.festo.com.

Fig.2: Typkod för montering av sensorboxen DAPZ−...−AR
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Funktion
Rotationsrörelsen hos vriddonet med armatur som sitter under sensorboxen över
förs till kamaxeln på sensorboxen. Kamaxeln överför rotationsrörelsen till lägesin
dikeringen.
Lägesindikeringen visar om armaturen är öppen eller stängd. När armaturen
är öppen är den gröna ringen (è Fig.1 5) uppe och de gröna markeringarna
(è Fig.1 2 ) anger flödet. När den gröna ringen är nere syns den röda ringen och
indikerar att armaturen är stängd.
1 Den gröna
ringen är uppe
(armaturen är
1
2
öppen)
2 Den gröna
ringen är nere
(armaturen är
stängd)
Fig.3: Exempel  Indikeringar vid en 2/2−vägsarmatur
Kammarna på kamaxeln aktiverar de integrerade mikrobrytarna (è Fig.1 7 ) resp.
de induktiva lägesbrytarna (è Fig.1 aC ). Motsvarande signal (è Kretsschema på
produktens monteringsplatta) visas på den elektriska anslutningen − beroende på
vilken typ som används. Den kan överföras till överordnade system för utvärdering.
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Användning
Sensorboxen DAPZ−...−AR är avsedd för avläsning, vidareledning och indikering av
vriddonens ändlägespositioner i processtekniska anläggningar. Via sensorboxen
registreras den arbetande processventilens läge (t.ex. ventil öppen eller ventil
stängd).
För drift lämpar sig vriddon för aktivering av vridspjällsventiler och kulventiler i
mediegenomströmmade rörledningar med långsamma rörelser och få cykler.
Vriddon med mekaniskt gränssnitt enligt VDI/VDE−direktiv 3845 och ett hålmöns
ter på 30 x 80 eller 30 x 130 (måttangivelser i mm), för vilka det finns passande
mekaniska anslutningar, är tillåtna. Indikeringsområdet och kopplingssträckan är
0 ... 90°.
Sensorboxen DAPZ−...−AR är lämpad för användning inom processindustrin
och inom övrig industri. Produkten är anpassad till processindustrins krav
(èkatalogen på www.festo.com/catalogue).

Montering av fotfästena
Sensorboxen DAPZ−...−AR är avsedd för montering på drivenheter med ett
hålmönster på 30 x 80 eller 30 x 130 (måttangivelser i mm).
1. Dra ut de båda fotfästena ur
fothållarna.
2. Välj fotposition för passande
montering av sensorboxen på
vriddonet (èFig.4).
3. Fäst de båda fotfästena med de
bifogade självlåsande skruvarna
 max. åtdragningsmoment
5 Nm.
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Transport och lagring
Se till att produkten lagras enligt följande:
 Korta förvaringstider på en sval och torr plats som är skyddad från ljus och kor
rosion.
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Förutsättningar för korrekt användning av produkten
Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad, fackkunnig och
behörig personal i enlighet med denna bruksanvisning. Vid inkoppling av farliga
strömmar och spänningar ska montering och idrifttagning utföras av behöriga
elektriker.
Varning

Fig.4
Montering av sensorboxen DAPZ−...−AR
· Rikta sensorboxens axel med ett verktyg eller kopplingen så att kopplingen och
vriddonets axel griper in i varandra på rätt sätt (exempel, se Fig.5).
1 Vriddon (här DFPB)
1
2
2 Koppling för kraftöverföring
3 Sensorboxens axel
2

Klämrisk! Kroppsdelar kan klämmas av den roterande axeln.
· Avlufta anläggningen före monteringen och demonteringen.
· Se till att ingen kan komma in i de rörliga delarnas rörelseområde.
Först när allt tryck är borta får det vara möjligt att nå axeln.
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Information
Felaktig hantering kan leda till felfunktioner.
· Se till att alla anvisningar i detta kapitel alltid följs. På så sätt fungerar produk
ten korrekt och säkert.
· Jämför gränsvärdena i denna bruksanvisning med din aktuella applikation
(t.ex. ström, spänning, moment, temperatur). Endast när belastningen ligger
inom tillåtna gränsvärden kan produkten användas enligt gällande säkerhets
riktlinjer.
· Följ alla gällande nationella och internationella föreskrifter.
· Ta bort förpackningarna. Förpackningsmaterialet kan återvinnas (undantag:
oljepapper = restavfall).
· Ta hänsyn till rådande driftsmiljö. Korrosiva omgivningar reducerar produktens
livslängd.
· Använd endast produkten på avsett sätt, i originalskick utan egna förändringar
och i tekniskt felfritt skick. Endast de ombyggnader och ändringar som beskrivs
i den här dokumentationen är godkända
· Produkten är ingen säkerhetskomponent och får endast användas på avsett
sätt.
· Vid anslutning av vanliga ventiler ska angivna gränsvärden för tryck, temperatur,
elektriska data, moment etc. följas.
· Välj lämpligt tillbehör, t.ex. adapterbryggor, kopplingar och elkabel, ur vår kata
log på www.festo.com/catalogue.
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Montering
Observera

Oönskade rörelser hos drivenheten kan leda till skador.
· Innan montering av sensorboxen, se till att tryckluft och spänningsförsörjning
är frånkopplade och att vriddonet är trycklöst.
· Spärra av anläggningen så att den inte kan koppas in.

Fig.5
Så här fäster du DAPZ−...−AR på vriddonet:
1. Sätt DAPZ−...−AR med fothållarna
på de förmonterade fotfästena.
Avståndet till axeltappen på
DAPZ−...−AR kan variera för olika
vriddon och kan väljas i steg om
20, 30, 40 eller 50 mm.
2. Skjut DAPZ−...−AR så långt över
fotfästena att de båda axlarna
hakar i varandra.

Fig.6
3. Se till att hålen på sidorna av
fotfästena och fothållarna står
precis över varandra.
Det är endast möjligt att fixera
läget för DAPZ−...−AR med clipsen
om hålen ligger precis över
varandra.
4. Tryck in ett clip i vardera
fothållare på DAPZ−...−AR.
Clipsen måste haka i med ett
hörbart klick.

Fig.7
Elektrisk montering
För DAPZ−SB−M−250AC−DR−AR:
Fara
Livsfara eller risk för allvarlig personskada genom elektrisk stöt vid blottlagda
elektriska komponenter!
· Koppla från spänningen innan enheten öppnas och vid arbeten på elsystemet.
· Anslut enheten till nätet enligt gällande normer och föreskrifter så att den kan
åtskiljas från nätet med lämpliga frånkopplingsdon (t.ex. huvudbrytare).

För alla typer:

1

2

3

Observera
Installationsfel kan skada elektroniken eller orsaka fel.
 Använd en elektrisk anslutningskabel med en nominell ytterdiameter
på 7 − 13 mm.
 Kontrollera att signalledningen inte överskrider maximalt tillåten längd
på 30 m.

a
b
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Så här öppnar du apparaten:
1. Vrid det genomskinliga locket moturs och ta av det.
2. Lyft av den röda och den gröna ringen ur huset. Ringarna är löst förbundna med
varandra.
Kabelanslutning:
1. Lossa fästskruven för monteringsplattan.
1 Överfallsmutter för kabel−
genomföringen
2 Urtag för korrekt positioner
ing av monteringsplattan i
huset
3 Fästskruv för monterings
plattan

1

1
2

2

3

Inställningsverktyg i urtag 1
(leveranstillstånd)
Inställningsverktyg i urtag 2
(inställning av den övre
brytnocken)

4
5

Inställningsverktyg i urtag 1
(inställning av den undre
brytnocken)
Undre brytnocksring
Övre brytnocksring

Fig.10

3

Fig.8
2. Lyft monteringsplattan vertikalt
uppåt ur huset.
3. Lossa kabelgenomföringens
överfallsmutter.
4. För in styrkabeln i huset.
5. Anslut styrkabeln. För anslut
ningsbar nominell ledararea,
se avsnitt 10. Stiftkonfiguratio
nerna visar kopplingsschemana
på monteringsplattan. Följ kopp
lingsschemat med plintnummer
1, 2 och 3 vid anslutning av den
övre givaren. Följ kopplingssche
mat med plintnummer 4, 5 och 6
vid anslutning av den undre giva
ren.
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Vid inställning av den övre brytnocken:
1. Stick in inställningsverktyget till markeringen (a) i urtag 2 i brytnocken
(è Fig.10 2 ).
2. Ställ in ÖPPEN− eller STÄNGD−positionen. Följ beskrivningen i de två bilderna
nedan (è Fig.11 och Fig.12).
Vid inställning av den undre brytnocken:
1. Stick in inställningsverktyget till markeringen (b) i urtag 1 (è Fig.10 3 ) igen.
2. Ställ in ÖPPEN− eller STÄNGD−positionen. Följ beskrivningen i de två bilderna
nedan (è Fig.11 och Fig.12).
Anvisningarna nedan för inställning av brytnockarna kan bara användas under
följande förutsättningar:
 Processventilen stängs medurs, sett ovanifrån.
 Den övre brytnocken aktiverar den högre monterade omkopplaren för armatu
rens "ÖPPEN−position" (skruvplint 1 ... 3).
 Den undre brytnocken aktiverar den lägre monterade omkopplaren för armatu
rens "STÄNGD−position" (skruvplint 4 ... 6).

Fig.9

Inställning av brytnockarna  dämpad / aktiverad koppling
Processventil ÖPPEN
Processventil STÄNGD

1

2

3

4

5

6

6. Sätt tillbaka monteringsplattan med urtaget riktat mot kabelgenomföringen.
7. Den röda ringen vrids av kamaxeln. Se till att förlägga kabeln så att den inte
begränsar den röda eller den gröna ringens rörelser.
8. Dra åt monteringsplattans fästskruv för hand.
9. Spänn kabelgenomföringens överfallsmutter 2 ordentligt. Max. åtdragningsmo
ment: 5 Nm
Inställning av kopplingspunkter
På ställdon med justerbar vridningsvinkel:
· Justera processventil och ställdon innan du ställer in brytnockarna.
De lägen för drivenheten resp. processventilen där sensorboxen ska signalera
bestäms genom inställning av den vridbara kammen.
Den övre brytnocken (è Fig.10 5 ) aktiverar den högre monterade brytaren. Den
undre brytnocken (è Fig.10 4 ) aktiverar den lägre monterade brytaren. De vrid
bara kammarna vrids till önskat läge med hjälp av inställningsverktyget.
Vid leveransen (è Fig.10 1 ) sitter inställningsverktyget i urtag 1. Flaggan pekar
mot det motstående urtag 2.
Efter att de båda brytnockarna har ställts in måste inställningsverktyget sättas in
i urtag 1 igen, så som vid leveransen, så att kammarna fixeras (è Fig.10 1 ).
· Dra upp inställningsverktyget ur kamaxeln.

1. Öppna processventilen.
2. Stick in inställningsverktyget i urtag 2
(è Fig.10 2 ).
3. Endast när kopplingen redan är
dämpad/aktiverad (è Fig.11 1 ):
Vrid inställningsverktyget moturs tills
kopplingen inte längre är
dämpad/aktiverad (è Fig.11 2 ).
4. Vrid inställningsverktyget moturs till
kopplingspunkten (è Fig.11 3 ).
Fig.11

1. Stäng processventilen.
2. Stick in inställningsverktyget i urtag 1
(è Fig.10 3 ).
3. Endast när kopplingen redan är
dämpad/aktiverad (è Fig.11 4 ):
Vrid inställningsverktyget medurs tills
kopplingen inte längre är
dämpad/aktiverad (è Fig.11 5 ).
4. Vrid inställningsverktyget medurs till
kopplingspunkten (è Fig.11 6 ).

Inställning av brytnockarna  odämpad / ej aktiverad koppling
Processventil ÖPPEN
Processventil STÄNGD

1

2

3

4

1. Öppna processventilen.
2. Stick in inställningsverktyget i urtag 2
(è Fig.10 2 ).
3. Endast när kopplingen inte är
dämpad/aktiverad (è Fig.12 1 ):
Vrid inställningsverktyget moturs tills
kopplingen är dämpad/aktiverad
(è Fig.12 2 ).
4. Vrid inställningsverktyget moturs till
kopplingspunkten (è Fig.12 3 ).

5

6

1. Stäng processventilen.
2. Stick in inställningsverktyget i urtag 1
(è Fig.10 3 )
3. Endast när kopplingen inte är
dämpad/aktiverad (è Fig.12 4 ):
Vrid inställningsverktyget medurs tills
kopplingen är dämpad/aktiverad
(è Fig.12 5 ).
4. Vrid inställningsverktyget medurs till
kopplingspunkten (è Fig.12 6 ).

Fig.12
Fixering av brytnockar
· Sätt in inställningsverktyget i urtag 1 igen. Inställningsverktygets flagga måste
vara riktad mot urtag 2 (leveransläge; è Fig.10 1 ). På så sätt fixeras brytnock
arna.
Montering av den optiska indikeringen

Så här stänger du huset
1. Sätt på locket på huset. Rikta
den röda pilen (è Fig.16 1 )
på det genomskinliga locket mot
markeringen (è Fig.16 2) på
huset.
2. Tryck ner locket
3. Vrid locket tills den röda pilen
pekar mot markeringen (è
Fig.16 3)!
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Vid isättning av den röda/gröna ringen:
1. Kontrollera den inbördes
positionen mellan den röda
ringen och den gröna ringen.
Den röda och den gröna ringen
måste vara placerade som på
bilden bredvid.
2. Vrid vid behov den röda ringen i
den gröna ringens styrning tills
Fig.13
den röda och den gröna ringens
underkant ligger jämnt.

Fig.16

I−25DC−...

I−30DC−...

M−250AC−...

Typ

DAPZ−SB−I−
25DC−EXDR−AR

DAPZ−SB−I−
30DC−DR−AR

DAPZ−SB−M−
250AC−DR−AR

Baserat på standarden

EN 60947−5−6
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

Monteringsläge

Valfritt

Utförande

Rund

Mätprincip

Induktiv

Kopplingslägesindikering
Indikering och omkopplings−
område
Monteringssätt

Mekanisk/
elektrisk

Ja
[°]

0 ... 90
Med genomgående hål
Skruvplint
M20x1,5

Nominell matningsspänning DC

[VDC]

8





Matningsspänningsområde AC

[VAC]





4 ... 250

Matningsspänningsområde DC

[VDC]



10 ... 30

4 ... 250

Isolationsspänning

[V]

25

50

250

Överspänningsskydd

[kV]

0,5

2,5

Kortslutningsskydd

Nej

Taktande

Nej

Polvändningsskydd

Nej

För alla elekt
riska anslut
ningar

Nej



100

5000 vid
250VAC

Max. utgångsström

[mA]

Kopplingsutgång

Namur

PNP



[mA]





1 vid 4VDC

 Dämpad

[mA]

˚1





 Odämpad

[mA]

3





Brytande

Slutande

Växlande kon
takt 1)

Lägsta lastström
Kopplingsström

Kopplingselementfunktion

3. Rikta den röda ringens inre
styrspår mot kamaxelns
styrspår.
4. Skjut in den gröna ringens
4 styrningar i spåren på huset
till DAPZ−...−AR.
5. Vrid försiktigt den röda ringen
fram och tillbaka tills den kan
skjutas på kamaxeln. Se till att
den gröna ringens styrningar
sitter kvar i spåren.

2

3

Enheten är underhållsfri om den används på avsett sätt enligt bruksanvisningen.
10 Tekniska data
DAPZ−SB−...−AR

Kabelanslutning

För montering av den optiska indikeringen gäller följande förutsättningar.
 2/2−processventilen är stängd.
3/2−processventilen är i önskad kopplingsposition.

1

Underhåll och skötsel

Elektrisk anslutning

Information

Öppen

Stängd

Anslutningsbar nominell
ledararea
Kabeldiameter

[mm³]

0,5 ... 2,5

[mm]

7 ... 13

Nedsmutsningsgrad

3

Kapslingsklass

IP67

Omgivningstemperatur

[°C]

−20 ... +70

Vikt

[kg]

0,325

Materialinformation 2)
 Lock

Polykarbonat,
med antistatisk
ytbehandling

Polykarbonat

 Hussockel

ABS−plast och
polykarbonat,
med antistatisk
ytbehandling

ABS−plast och polykarbonat

Fig.14

6. Fäst de gröna markeringarna på
den röda ringen så att
armaturens öppna vägar visas.

 Konsol

Fig.15
Vid användning av en 2/2−processventil går processventilens läge tydligt att se
från sidan.
 GRÖN: 2/2−processventilen är öppen
 RÖD: 2/2−processventilen är stängd

 Tätningar

Nitrilgummi

CE−märkning (se försäkran
om överensstämmelse è
www.festo.com)

Enligt EU−säker
hetsdirektiv
gällande utrust
ning för explosiv
miljö (ATEX) 3)

1)
2)
3)

−

Enligt EU:s
lågspännings−
direktiv

Produkten får under hela dess användningstid endast användas i samma kopplingskretstyp.
Information om materialens mediebeständighet è www.festo.com.
Beakta specialdokumentation med anknytning till typgodkännandet och dokumentationen av
sensorerna è www.festo.com.

Fig.17

