CVA-serie

CVA-serie - Lineaire en
kwartslagaandrijvingen voor het
automatiseren van regelkleppen.

Functies:

De CVA-serie van lineaire en kwartslagaandrijvingen biedt een
elektrisch aangedreven procesbesturingsoperator die geschikt
is voor de meeste regelkleptypen en -afmetingen. De CVA-serie
zet een nieuwe standaard voor procesregelklepaandrijvingen.

• Hoge resolutie en herhaalbaarheid.

Rotork heeft bewezen expertise in het toepassen van nieuwe
technologieën voor het automatiseren van kleppen om betere
prestaties en innovatieve functies te bieden. Deze filosofie is
nu toegepast op een nieuwe serie die specifiek is ontworpen
voor de nauwkeurigheidseisen van procesbesturing, met
name continu modulerende regelkleptoepassingen.

• Optionele businterfaces beschikbaar.

Door gebruik te maken van een combinatie van geavanceerde
aandrijvingsengineering en procesbesturingservaring, plus
specificatieinvoer van vooraanstaande eindgebruikers van de
regelkleppen, heeft Rotork een serie regelklepaandrijvingen
geproduceerd die uniek zijn in de industrie en oplossingen
biedt voor veel voorkomende besturingskwesties.

• Elektrisch aangedreven.
•	Hoge prestaties, continu onbeperkt
modulatiebedrijf - S9.
•	Levensduur vergelijkbaar met die van
pneumatische operators.
• Uitgebreide datalogging.
•	IP68 waterdichte en explosievrije
behuizingen.
•	Programmeerbare overschakeling op
storingspositie.
•	Apart, dubbel afgedicht
aansluitklemcompartiment.
•	Compatibel met optionele ‘intrinsiek
veilige’ besturing en instrumentatie.
•	Non-intrusieve instelling/kalibratie met
behulp van Bluetooth.
• Optionele handmatige overschrijding.
•	Beschikbaar in zowel kwartslag- en
lineaire configuraties.
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Geavanceerde engineering
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1 Dual Sensor™-technologie
Om een resolutie van 0,1% te bereiken,
worden twee onafhankelijke sensoren
gebruikt om terugslag- en inertieeffecten van de tandwielen te elimineren.
De sensoren zijn 12-bits draaiende
magnetische encoders, één bij de
motoruitgang en de andere in de buurt
van de uitvoeras van de aandrijving.

CVL

Lineaire
aandrijving

2 Gebruikersinterface
De hoofdconfiguratie-interface voor
gebruikers is via een PDA met Bluetooth®
(niet meegeleverd) met gratis Rotork
Enlight-software. Bovendien heeft
elke aandrijving een driekleurige
status-LED op de keuzedraaiknop.
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3 Voeding/storingspositie
In elke AC-aandrijving is een
schakelmodusvoeding ingebouwd, die
ingangsspanningen van 100V–240V AC
50/60Hz aankan. Optioneel kan een
24 VDC voeding geleverd worden. Voor
storingspositieactie kan de CVA worden
uitgerust met een reservepowerpack,
welke bestaat uit ‘supercondensators’.
Met het reservepowerpack kan de
aandrijving naar een vooraf ingestelde
positie bewegen bij stroomuitval.
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CVQ

Kwartslagaandrijving

4 DC borstelloze motor
De CVA gebruikt een zeer efficiënte,
continue borstelloze DC-motor.
Deze maakt onderhoudsvrij
bedrijf mogelijk, zelfs bij continu
onbeperkt modulatiebedrijf.
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5 Handmatige aandrijving
Optioneel is een handaandrijvingsmechanisme beschikbaar voor zowel
lineaire als kwartslagaandrijvingen om de
klep handmatig te kunnen bedienen.
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6 Aansluitklemmenplug Dubbel afgedicht
Het “dubbel afgedichte” aansluitklem
compartment biedt een compacte
bedradingsinterface voor
krachtvoorzieningen met voedings-,
besturings- en feedbackindicatie. Vier
kabelwartelingangen zijn standaard
met interne en exterene aard
aansluitingspunten. “IS” gecertificeerde
bedienings en indicatie circuits zijn
leverbaar. Dubbele afdichting is belangrijk
omdat het aansluitklem- compartiment dan
door een waterdichte afdichting wordt
gescheiden van de rest van de aandrijving.
Als de afdekking tijdens de installatie niet
wordt aangebracht of als kabelpakkingen
niet goed zijn afgedicht, blijft de
aandrijving toch volledig beschermd.
7 Tandwieltrein
Simpele doch duurzame, zeer efficiënte
aandrijving met rechte tandwielen, voor
de volledige levensduur gesmeerd en
met bewezen hoge betrouwbaarheid.
8 Anti-terugloopmechanisme
De standaard CVA-versie kan terugloop
van de klep tot 125% van de nominale
kracht weerstaan. Bij toepassingen
waarbij ter bescherming tegen
stroomuitval absolute “storingspostie”capaciteiten vereist zijn, is een
optionele solenoïdevergrendelingsmechanisme beschikbaar.
9 Uitvoeraandrijving
De basis van de CVQ voldoet aan MSS
SP-101 of ISO 5211. De CVL kan worden
aangepast aan afzonderlijke kleppen.

Mechanische prestaties
CVL - Lineair
CVL

500
1000
1500

CVL - 90o
CVQ

1200
2400

Lbsf - Inch - Inch/seconde
Min. druk

Nominale druk*

Newton - mm - mm/seconde
Max. slag

Snelheid

200

500

1,5

0,25

890

2224

38,1

6,35

400

1000

2

0,1

1780

4448

50,8

2,54

600

1500

2

0,1

2669

6672

50,8

2,54

Inch/Lbs

Nm

Min.koppel

Nominaal koppel*

480

1200

54,2

135,5

960

2400

108,4

271

Looptijd (sec)

15
20

Volledige-slagtijd
(sec)

6
20

*Komt overeen met 100%
druksensorinstelling. Minimale
druk komt overeen met 40%
druksensorinstelling.
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*Komt overeen met 100%
koppelsensorinstelling. Minimaal
koppel komt overeen met 40%
koppelsensorinstelling. Afstelling
mechanische stop: +/-5°.

Prestaties

Diagram stilstandtijden
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Stilstandtijdlogging
De verzamelde data van de datalogger
wordt door de CVA opgeslagen. Deze data
kan essentiële informatie bevatten over
de klepafmetingen, de afstelling van de
besturing en de stabiliteit van het proces.
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Bijvoorbeeld een klep met afmetingen
voor een gespecificeerde procesvereiste
om een optimale besturing rond de
50% positie te bieden, kan het beste de
stilstandtijdkarakteristiek hebben die in
het diagram hiernaast wordt aangegeven.
Offsets richting de open of gesloten
posities kunnen duiden op een te kleine
of te grote klep, of op procescondities
die buiten de ontwerpspecificatie vallen.
Een brede karakteristiek kan aanzienlijke
procesbereiken of instabiliteit bevestigen.
Gekoppeld aan andere procesgegevens kan
de klepstilstandtijd informatie geven die
leidt tot verhoogde efficiënte en productie.

Ideale klepafmetingen - Goede controle
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•

Dual Sensor™-technologie – doordat
twee onafhankelijke positiesensoren
worden gebruikt, worden terugslagen positiefouten tot een minimum
beperkt.

•

Borstelloze DC-motor – de zeer
betrouwbare borstelloze motor
maakt volledig continu onbeperkt
modulatiebedrijf mogelijk – S9.

•

Eenvoudige, efficiënte tandwieltrein –
deze eenvoudige doch duurzame zeer
efficiënte tandwieltrein, gesmeerd voor
de volledige levensduur, is ontworpen
voor zware regelkleptaken.

•

Dubbele afdichting – Rotorks dubbele
afdichting conform IP68 is toegepast
op de CVA, en biedt bescherming in
de zwaarste omgevingen.

Positie (%)

51,5

Betrouwbaarheid
Er zijn vele geavanceerd ontworpen
voorzieningen die helpen om een betrouwbaar
product te verkrijgen. Hieronder worden een
paar ervan beschreven:
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Rotork CVA-stapreactie
T86b = 0,175 secs

Een referentiestilstandprofiel kan kort
na de installatie van de aandrijving
worden opgeslagen om te controleren
op afmetingen en stabiliteit. Dit
kan daarna worden gebruikt om
in de toekomst te vergelijken.
Lage dode tijd
De reactie (rechts) toont de lage dode
tijd (0,075 sec) en hoge resolutie van de
CVA. Met een stapwijziging van 2% is
de tijd die het de CVA kost om 1,7% te
bewegen 0,175 seconden (T86b) zonder het
instelpunt te overschrijden.
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Kleppositie (%)

Vraag %
Positie %

51,0
50,5
0,075 sec

50,0
49,5
49,0
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Tijdsperiode (seconden)

Stapwijzigingstest via PDA

Dataloggerweergave op PDA
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Instelling en configuratie
Alle instellingen en configuraties worden non-intrusief uitgevoerd met behulp van
een PDA met Bluetooth® met de Rotork Enlight-software (afb. 1). Deze software
kan worden gedownload vanaf de website www.rotork.com
Elke aandrijving van de serie wordt afzonderlijk op de PDA weergegeven. Nadat de
juiste aandrijving is gekozen, knippert de LED op de aandrijving blauw.
Snelle instellingswizard
De eindstand signalering kan automatisch worden ingesteld met behulp van de snelle
instellingswizard op de PDA (afb. 2). Tijdens het instellingsproces met de wizard, laat de CVA
de klep sluiten totdat deze weerstand tegenkomt, waarna de klep iets naar achteren wordt
gedraaid en geleidelijk in de zitting komt. Daar is dan de limiet ingesteld. Dit wordt herhaald
in de tegengestelde richting. Tijdens de snelle instellingsprocedure kan de toegepaste kracht
voor de duur van het instellen worden beperkt. Na voltooiing hiervan kan de kracht worden
ingesteld op de procesvereisten. Tijdens het instellen wordt de werkelijk gemeten belasting
weergegeven (Afb. 3).
Wanneer de automatische kalibratie is voltooid, wordt de
instelling van de klepslag op het PDA-display weergegeven.

Hierboven: afbeelding 1
Links: afbeelding 2
Hieronder: Afbeelding 3

Als onderdeel van het permanente ontwikkelingsproces van
het product, behoud Rotork het recht om zonder voorafgaande
aankondiging specificaties te verbeteren en te wijzigen. Reeds
gepubliceerde gegevens kunnen ondertussen zijn gewijzigd.
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Rotork Process Controls, Milwaukee, USA
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Een volledig overzicht van ons wereldwijde
verkoop- en servicenetwerk is beschikbaar op

www.rotork.com
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