
1. Beschrijving
1.1 Toepassing
De instrumenten zijn bedoeld voor het om-
vormen van een gelijkstroomsignaal van
4(0)-20 mA in een traploos instelbaar pneu-
matisch regelsignaal van 0,05 - 6 bar.

De benodigde hulpenergie wordt gevormd
door een voedingsdruk die ca. 0,4 bar boven
de waarde van het regelsignaal ligt; bij een
regelsignaal van 0,6 - 3 bar bijv. 3,4 bar.

Systeem 6000
Elektro-pneumatische omvormer
voor gelijkstroomsignalen
i/p-signaalomvormer
Type 6102
Type 5288
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figuur 2 ⋅ type 6102-52 19"-uitvoering

figuur 3 ⋅ type 6102-53 velduitvoering figuur 4 ⋅ type 6102-74 (5288-54) DIN-rail-uitvoering  

figuur 1 ⋅ type 6102-51 19"-uitvoering



1.2 Uitvoeringen
Type 6102-51 ⋅ i/p-omvormer, 19"-uitvoe-
ring met een i/p-omvormeenheid
Type 6102-52 ⋅ dubbele i/p-omvormer, 19"-
uitvoering met twee i/p-omvormeenheden
Type 6102-53 ⋅ i/ p -o m v o rm e r,  v e ld u itv o e -
r in g  v o o r w a n d - e n  p ijp m o n ta g e

Type 5288-54 ⋅ i/p-omvormer, DIN-railuit-
voering voor montage op een DIN-rail, met
aansluitklemmen of aansluitkabel.

Uitvoeringen voor explosiegevaarlijke om-
geving:
Ingangsstroomcircuit(s) in explosieklasse 
EEx ib IIC (zone 0 en 1)
Type 6102-71 ⋅ i/p-omvormer, 19"-uitvoe-
ring met een i/p-omvormeenheid

Type 6102-72 ⋅ dubbele i/p-omvormer, 19"-
uitvoering met twee i/p-omvormeenheden
Type 6102-73 ⋅ i/p-omvormer, velduitvoe-
ring voor wand- en pijpmontage
Type 5288-74 ⋅ i/p-omvormer, DIN-railuit-
voering voor montage op een DIN-rail, met
aansluitklemmen of aansluitkabel.

Ingangsstroomcircuit(s) in explosieklasse 
EEx ia IIC (zone 0 en 1)
Type 6102-81 ⋅ i/p-omvormer, 19"-uitvoe-
ring met een i/p-omvormeenheid
Type 6102-82 ⋅ dubbele i/p-omvormer, 19"-
uitvoering met twee i/p-omvormeenheden
Type 6102-83 ⋅ i/p-omvormer, velduitvoe-
ring voor wand- en pijpmontage
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1.3 Technische gegevens
i/p-omvormer type 6102-5.

5288-54
6102-7. 6102-8.

ingang 4-20 mA (indien gewenst 0-20 mA)
4-12 of 12-20 mA

spoelenweerstand Ri
bij ca. 20 °C

200 Ω

ingangscircuit Ex — intrinsiek 1)

uitgang bereiken traploos instelbaar tussen 0,05 en 6,0 bar

luchtvoeding 2,5 Nm3/h — min. aansl. volume: >0,025 dm3

hulpenergie 0,04 ± 0,1 bar boven eindwaarde regelsignaal

energieverbruik  2) <75/140/190 l/h

overdrachtsverhouding karakteristiek: uitgang lineair aan de ingang

hysterese <0,2 % van eindwaarde

afwijking karakteristiek 
bij vastepunt-instelling

<1 % van eindwaarde

invloed in % van de eindwaarde hulpenergie: 0,2 %/0,1 bar

wisselbelasting, uitval hulpenergie, onderbreking ingangsstroom: <0,1 %

omgevingstemperatuur <0,03 %/°C
<0,04 %/°C

belastingskarakteristiek ±3 % bij luchttoevoer ±0,4 Nm3/h, omstuurfout niet aantoonbaar

dynamisch gedrag 3)

aansluitvolume 0,1 dm3 1 dm3

grensfrequentie 9 Hz 0,7 Hz

faseverschuiving –163° –51°

amplitudeverhoging 1,3 voudig/–62° —

Omgevingscondities, beschermingsklasse, gewichten

toel. omgevingstemperatuur –20 … +80 °C 1)

toel. opslagtemperatuur –30 … +80 °C

beschermingsklasse 19"-uitvoering, DIN-railuitvoering met aansluitklemmen: IP00
DIN-railuitvoering met aansluitkabel: IP50, velduitvoering: IP54

Gewichten ca. type 6102-.1: 0,45. kg
type 6102-.2: 0,75. kg
type 6102-.3: 1,3   kg
type 6102-.4: 0,7   kg
type 5288-54: 0,66 kg

1) ingangsstroomcircuit in explosieklasse "intrinsiekveilig EEx ib II C resp. EEx ia II C",
losse eenheden zie PTB-certificaten.

2) energieverbruik per i/p-omvormer bij voedingsdruk 2,4/4,4/6,4 bar
3)  bij instelling Qmax.
4) op aanvraag 8 bar
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1.4  Werking
De i/p-omvormeenheid bestaat in wezen uit
het gietstuk met het elektrische meetsysteem
met balans, compensatiemembraan en het
tuit-deel met pneumatische versterker.
De via de soldeeraansluitingen (19) toege-
voerde gelijkstroom i stroomt door de in het
veld van een permanentmagneet liggende
spoel (2). Aan de balans (3) wordt de met
stroom i proportionele kracht van de spoel
uitgebalanceerd, tegen de kracht die de uit-
gangsdruk pA in het compensatiemembraan
opwekt.

De voedingslucht voedt versterker (11) en
stroomt via de voorsmoring (10) en tuit (9) te-
gen de vaan (8). Wanneer de stroom i groter
wordt en daarmee de kracht van de spoel
toeneemt, dan nadert de vaan de tuit. Daar-
door wordt de druk in de tuit vergroot en te-
vens de uitgangsdruk van de versterker (11)
welke wordt toegevoerd aan de uitgang en
het compensatiemembraan. De druk neemt
net zolang toe totdat een nieuwe evenwichts-
toestand is ontstaan en de uitgangsdruk pA
overeenkomt met de stroom i.
De instelling van het nulpunt (ZERO) en de
span via de instellers 15 en 18, werken onaf-
hankelijk van elkaar.

17 4 5 5.1 19 11 12 10 9 8 3 2 1

13 6 6.1
pA

Voedingslucht

18

14

15

Uitgang

i
mA

1 permanentmagneet
2 duikspoel
3 balans met tegengewicht
4 kruisbandlager
5 veer
5.1 hefboom
6 compensatiemembraan
6.1 membraanstang
8 vaan
9 tuit

10 voorsmoring
11 versterker
12 demping
13 gietstuk
14 nulpuntsveer
15 nulpuntsinstelling (ZERO)
17 potentiometer
18 fijninstelling span
19 soldeeraansluitingen

figuur 5 ⋅ Schematische weergave signaalomvormer
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2. Inbouw
2.1 19"-uitvoering (figuur 1 en 2)
De signaalomvormer wordt in het algemeen
geleverd in een voorbedraad 19"-rack en is
dan een deel van een voorgemonteerde
automatiseringseenheid.
Alle aansluitingen, elektrisch en pneuma-
tisch, zijn uitgevoerd als steekaansluitingen
welke bij het inschuiven van het instrument
automatisch gemaakt worden.
Bij het vervangen door een reserve-instru-
ment moeten eerst de bevestigingsschroeven
aan het front worden losgedraaid waarna
het instrument aan de grepen langzaam naar
voren toe uit de geleiderails kan worden ge-
trokken. De pneumatische koppelingen op de
aansluitplaat sluiten automatisch bij het uit-
trekken van de eenheid.
Bij het inschuiven van een nieuw instrument
moet erop worden gelet dat de printplaat niet
wordt gekanteld, maar vrij door de bovenste
en onderste geleiderail schuift.

2.2 Veld- en DIN-railuitvoering (figuur 3 en 4)
Monteer de velduitvoering loodrecht aan een
pijp of wand. 
Bevestig de DIN-railuitvoering op een DIN-
rail (DIN 50022).

2.3 Elektrische aansluiting
Bij de elektrische installatie moeten
de geldende voorschriften en de vei-
ligheidsvoorschriften van de betref-
fende bedrijfsvereniging worden
aangehouden.
Voor het opstellen in explosiegevaar-
lijke omgeving moeten altijd de natio-
nale voorschriften worden aangehou-
den. Voor het aansluiten van de intrin-
siekveilige stroomcircuits gelden de
voorschriften in de certificaten (zie
appendix).

Voer de elektrische aansluiting uit conform
het aansluitschema (figuur 6) of volgens het
schema zoals op het instrument is aange-
bracht.
De aansluitklemmen bij de veld- en DIN-rail-
uitvoeringen zijn geschikt voor aderdiame-
ters van 0,5-2,5 mm2.
De aansluiting vindt bij de velduitvoering
plaats via een Pg-wartel, bij de DIN-railuit-
voering aan buitenliggende aansluitklemmen
of direct op de ca. 3 m lange aansluitkabel.

2.4 Pneumatische aansluiting
De pneumatische aansluitingen voedings-
lucht (supply) en uitgang (output) bij de veld-
en DIN-railuitvoering zijn als draadgaten
met NPT 1/8 of G1/8 schroefdraad uitge-
voerd. Standaard koppelingen voor metalen
pijp of kunststofslang kunnen worden ge-
bruikt.
De voedingslucht moet droog zijn en vrij van
olie en stof. De voedingsdruk moet ca. 0,4
0,1 bar hoger zijn dan de eindwaarde van
het uitgangssignaal (zie typeplaatje). De on-
derhoudsvoorschriften m.b.t. voorgeschakel-
de reduceereenheden moeten worden aan-
gehouden.
De luchtleidingen moeten, voor aansluiting,
grondig worden doorgeblazen.

z6 z26 z28 z30 z32

- ++ -

+ -

Ingang 4(0) - 20 mA

1)

 1) dubbele ingang alleen type 6102-.2

Ingang 4(0) - 20 mA 

19"-uitvoering

Veld- en DIN-railuitvoering

figuur 6 ⋅ Aansluiten op de klemmen
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3. Bediening
3.1 Controle van nulpunt en span
Het instrument is door de fabriek op het be-
reik ingesteld dat is weergegeven op het ty-
peplaatje en gereed voor bedrijf.
Wanneer om wat voor reden dan ook proble-
men met het instrument optreden dan moet
de signaalomvormer worden gecontroleerd
en eventueel worden bijgesteld.
Bij de 19"-uitvoering kunnen nulpunt (ZERO)
en SPAN via de instellers direct op de front-
plaat worden bijgesteld. Bij veld- en DIN-rail-
uitvoeringen moet het behuizingsdeksel om-
hoog worden geklapt resp. worden afge-
schroefd om toegang tot de instellers te ver-
krijgen.
Voorbeeld: signaalomvormer met een in-
gangssignaal van 4-20 mA en een uitgangs-
signaal (regeldrukbereik) van 0,6-3 bar.
Sluit een drukmeter aan op de uitgang van
het instrument (min. klasse 1).
Voedingsaansluiting met een voedingsdruk
van 0,4 bar boven de eindwaarde maken.

Nulpunt
Ingangssignaal met een geschikte stroomge-
nerator op de aanvangswaarde van het in-
gangssignaal 4 mA instellen; het uitgangs-
signaal aan de drukmeter moet de overeen-
komstige aanvangsdruk = 0,6 bar aangeven.
Wanneer deze waarde niet overeenkomt dan
moet worden bijgesteld met de nulpuntsin-
stelling (ZERO).

Span
Ingangssignaal met stroomgenerator op de
eindwaarde van het ingangssignaal 20 mA
instellen; het uitgangssignaal aan de druk-
meter moet de overeenkomstige einddruk =
3,0 bar aangeven.
Wanneer deze waarde niet overeenkomt dan
moet worden bijgesteld met de span-instel-
ling (SPAN).

3.2 Omstellen van het ingangssignaal
Het ingangssignaal kan van 4-20 mA wor-
den omgesteld naar 0-20 mA en omgekeerd
bij gelijkblijvend regeldrukbereik.
Voor deze omschakeling zijn de instelmoge-
lijkheden van de nulpuntsinstelling (15) en de
span-instelling (18) niet voldoende.
Daarom wordt het nulpunt door het spannen
van veer (5) vooringesteld, door schroef (5.2)
iets los te draaien en hefboom (5.1) te verstel-
len. Eenvoudiger is het om veer (5) in het an-
dere gat in arm (5.1) te haken, omdat de
schroef dan niet hoeft te worden losgedraaid.
De span wordt vooringesteld door schroef
(6.2) iets los te draaien en de plaat in het
sleufgat (6.3) te verstellen.
Voor omstellen van het nulpunt en de span
moet altijd eerst, zoals hiervoor omschreven,
de voorinstelling worden uitgevoerd, waarna
de fijninstelling conform par. 3.2 kan plaats-
hebben. Na het voorinstellen moeten de
schroeven (5.2 en 6.2) goed worden vastge-
draaid.

15 14 6.2 6.3 5 5.1 5.2 12.1

figuur 7 ⋅ voorinstelling
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4. Onderhoud
4.1 Voedingslucht
Het betrouwbaar functioneren van de sig-
naalomvormer is alleen gewaarborgd wan-
neer de voedingslucht altijd in goed gereinig-
de toestand aan het instrument wordt toege-
voerd.
Luchtfilters en afscheiders van het reduceer-
station moeten regelmatig worden gecontro-
leerd.

4.2 Reinigen van de voorsmoring
Een te geringe druk of uitval van het uit-
gangssignaal kan worden veroorzaakt door-
dat de voorsmoring (10) verstopt is.
De voorsmoring ligt aan de zijkant in een gat
in de behuizing en is met een schroef (11
mm) geborgd. Bij 19"-uitvoeringen moet de
afdekplaat worden verwijderd om de voor-
smoring toegankelijk te maken. 
Draai de schroef los, verwijder de zeef uit de
voorsmoring en reinig deze.

4.3 Dempingsmedium
Wanneer door onzorgvuldigheid bij het rei-
nigen de dempingsvloeistof verloren gaat,
gebruik dan ter vervanging alleen olie van de
fabrikant (bestelnr. 8140-0105). Dit moet in
de vorm van een bol van 3 mm diam. tussen
de dempingsvlakken worden aangebracht.
Wanneer het instrument daarna tot trillen
neigt kan met behulp van de instelschroef
(12.1) de demping worden bijgesteld.
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19"-rack uitvoeringen type 6102-.1 en type 6102-.2

Luchtaansluitingen voor slang 4 x 1

** alleen bij type 6102-12/-32/-52/-72 voor
tweede i/p-omvormer.

Velduitvoering type 6102-.3
Elektrische aansluiting via wartel Pg 13,5; aansluit-
klemmen voor aders 0,5-2,5 mm2.
De onderstaande figuren tonen de inbouwpositie van
het instrument.

De onderstaande figuren tonen de inbouwpositie van
het instrument.
Volgende montagemogelijkheden zijn beschikbaar:
pijpmontage: — met beugel aan verticale

  of horizontale pijp 2".
wandmontage: — met delen bevestiging aan een 

  wand.

DIN-railuitvoering type 6102-.4 (type 5288-.4)
voor montage op een DIN-rail, 35 mm breed DIN EN
50022 (indien gewenst bevestigingssokkel voor rail
32, DIN 46277).
Luchtaansluitingen  (voedingslucht en uitgang):
draad NPT 1/8.

Elektrische aansluiting voor aders 0,5-2,5 mm2.
of
aansluitkabel: PVC mantelkabel H03VV-F, 2x0,75 ws
conform VDE 0281 (ca. 3 m lang).

5. Afmetingen in mm 
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PTB certificaten voor typen 6102-3. en 6102-7.
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PTB certificaten voor typen 6102-4. en 6102-8.
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