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Proč inteligentní řízení?

INTELLI+ zahrnuje řídicí logiku i výkonové stykače. 

Toto zařízení kompletně zajišťuje řízení pohonu, 

včetně hlášení o stavu, poruchách a ochraně.

INTELLI+ umožňuje nastavování bez nutnosti 

otvírání krytu, moderní sběrnicovou komunikaci, 

bezpečnost a kompletní diagnostiku (lokální 

i dálkovou).

INTELLI+ trvale monitoruje krouticí moment 

potřebný k ovládání armatury a ukládá do paměti 

hodnoty krouticího momentu při posledním zavření 

a otevření armatury

.

 INTELLI+

Řídicí stanice

Pohon

Lokální/dálkové 
ovládání 

Řídicí panel

Řídicí logika

Napájení

Informace

Motor

Výhody řízení INTELLI+ 

NASTAVOVÁNÍ BEZ NUTNOST OTVÍRÁNÍ KRYTU

pomocí knoflíků lokálního ovládání

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

díky technologii, která nepoužívá baterie

PŘESNÉ INFORMACE

dodávané pomocí absolutních snímačů

POKROČILÉ FUNKCE

jako např. ESD, částečné otočení, diagnostika a poskytování dat  

pro preventivní údržbu

SNADNÉ UŽÍVÁNÍ

umožňuje grafický displej a menu v 8 jazycích

SBĚRNICOVÁ KOMUNIKACE

se systémy Modbus, Foundation Fieldbus nebo Profibus DP V1
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Při nastavování pohonu instalovaného na armatuře vede INTELLI+ uživatele 

krok za krokem:

 Volba zavírání armatury na moment nebo na polohu

 Volba směru zavírání armatury

 Uvedení do polohy zavřeno a otevřeno a potvrzení polohy

Nastavení lze provést ručně nebo automaticky zvolením polohy zavřeno nebo 

otevřeno. 

U některých armatur, např. u šoupátek se zadním sedlem, provede INTELLI+ 

automaticky následující nastavení: Detekuje polohu zavřeno, potom polohu 

otevřeno a nakonec testuje setrvačnost, aby toto nastavení optimalizoval.

INTELLI+ nabízí možnost komunikace se standardním přenosným počítačem 

přes infračervené spojení s jednotkou INTELLI nebo INTELLIPOCKET. Všechny 

funkce (použití, nastavení/konfigurace, stav, apod.) jsou k dispozici přes počítač.

Na další straně naleznete další informace.

V případě potřeby lze měnit provozní parametry pomocí voličů lokálního 

ovládání následování pokynů na displeji.

Při upgradování softwaru není třeba otvírat kryt, provádí se pomocí 

infračerveného rozhraní.

INTELLI+ umožňuje jednodušší uvedení do provozu bez nutnosti otvírání 
krytu. Parametry pohonu mohou být podle požadavků zákazníka 
nastaveny ve výrobním závodě. V takovém případě uvedení do provozu 
spočívá pouze v nastavení pohonu na armatuře.

Nastavení bez nutnosti 
otvírání krytu

 Ruční nebo automatické nastavení

 Infračervená komunikace

 Změna parametrů

 Upgrade softwaru
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Intelli-Pocket byl navržen pro usnadnění práce techniků v provozu ve fázi instalace a nastavení:

•  Ve fázi instalace a nastavení

 Programování parametrů pohonu (signalizace, řízení alarmů, vstup-výstup...).

 Data lze připravit dopředu v kanceláři a potom zadat do pohonu v místě instalace.

  Provedení nastavení pohonu na armaturu.

  Lokální kontrola nastavení pohonu (otvírání, zavírání, zastavení, …).

•  Po celou dobu životnosti pohonu: 

  Změna parametrů v případě potřeby.

  Stažení parametrů a dat pohonu pro preventivní údržbu (počet sepnutí, křivky 

krouticího momentu, alarmy, …).

Intelli Pocket je vlastně průmyslový kapesní počítač
  S odolností proti povětrnostním vlivům  

i do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Robustní konstrukce.

  Odolný proti nárazům.

Software byl vytvořen na základě mobilního operačního systému 

Windows a nabízí tedy uživatelsky velmi příjemné rozhraní.

INTELLIKIT je komunikační zařízení, nutné pro komunikaci s INTELLI+ přes počítač:

  Komunikační software INTELLISOFT, vyvinutý firmou Bernard na bázi operačního 

systému Windows. Dodává se na CD-ROM a lze jej okamžitě použít.

  Infračervený vysílač/přijímač připojený na počítačový vstup USB.

 INTELLI Pocket

 INTELLIKIT

Vícejazyčné
rozhraní

Snadný přístup
k parametrům

Nastavení pohonu 
na armaturu krok 

za krokem

Křivka krouticího 
momentu pro 

preventivní údržbu

INTELLI+®
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Univerzální závěr

•  Oddělený box je zvláště užitečný v případech, kdy je nutné 

pohon montovat:

  V místech s obtížným přístupem (v šachtách, 

ve výškách, apod.).

   Na zařízeních s vysokou vibrací.

  V místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou.

•  Maximální vzdálenost mezi řídicí jednotkou a pohonem 

je 50 m.

•  Displej a tlačítka lokálního ovládání INTELLI+ lze v případě 

náročného prostředí, jako například v pouštních podmínkách 

nebo při otryskávání pískem, chránit speciálním krytem.

Optimální ochranu proti vniknutí vody do elektronického 

oddělení pohonu zajišťují dvě zábrany s osazenými 

O-kroužky.

Tato ochrana zůstává účinná, i kdyby nebyl kryt řádně 

uzavřen nebo když nejsou kabelové průchodky řádně 

dotaženy.

Také voliče lokálního ovládání jsou chráněné proti vlhkosti 

pomocí vnitřních spínačů s jazýčkovými kontakty.

 Speciální kryt

 Ochrana dvojitým těsněním

 Oddělený box

INTELLI+ se dodává s třídou ochrany proti povětrnostním vlivům 
i do prostředí s nebezpečím výbuchu a lze ho použít pro čtvrtotáčkové 
i víceotáčkové pohony Bernard.

O-kroužky

Kryt

 Kabelová 
průchodka

Šrouby s roznýto-
vaným koncem
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•  Snadné nastavení s uživatelsky příjemným 

rozhraním.

•  Všechna nastavení poloh a krouticích momentů 

jsou zaznamenána v řídicí logice.

•  Křivku hodnot krouticích momentů lze vidět přímo 

na  grafickém displeji INTELLI+ (viz oddíl Diagnostika 

a preventivní údržba).

•  Poloha a krouticí moment se měří konstantně pomocí ABSOLUTNÍCH SNÍMAČŮ.

•  Spolehlivé a přesné měření je založeno na osvědčené kombinaci mechanického měření 

a mikroprocesorového řízení.

•  Měření polohy se provádí pomocí mechanického spojení přímo na hřídel pohonu.

•  Měření krouticího momentu se provádí na základě dynamometrické rovnováhy na výstupu 

pohonu (kalibrované pružiny).

  Tak je kontrolní systém aktuálně informován o skutečné hodnotě krouticího momentu 

přenášeného na armaturu. Zvláště krátká doba reakce umožňuje rychlé zastavení a snižuje 

účinek krouticího momentu na armaturu. 

•  Díky absolutním snímačům se informace o poloze neztratí ani v případě výpadku napájení.  

Není třeba používat baterii, pohon je autonomní.

Přesné informace
 Absolutní snímače

 Přesná měření

Výhody absolutních snímačů
  Nejsou ovlivněny ručním provozem při vypnutém napájení.

   Autonomní pohon, není třeba používat baterii.

  Vysoká odolnost proti vibracím (1 g).

  Velmi spolehlivé a přesné snímače krouticího momentu a polohy.

Snímač krouticího momentu

INTELLI+®
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Tato funkce je užitečná v případě, kdy se motorizovaná armatura neprovozuje 

příliš často. Pravidelně se tak zkouší její funkčnost a to tak, že pohon provede 

pootočení po velmi krátké dráze. Výchozí poloha a délka dráhy se dají 

naprogramovat. Tento povel může být nastaven pomocí pevného zapojení nebo 

vysílán po sběrnici.V případě, že se v průběhu testu objeví nějaké problémy, 

je vyslán alarm. 

ESD (Emergency Shut Down) je dálkový nouzový řídicí signál, který má přednost přede 

všemi ostatními signály. Podle provozu armatury lze ESD konfigurovat jako povel 

OTEVŘÍT, ZAVŘÍT nebo STOP. Aby byla zajištěna funkčnost pohonu i v extrémních 

podmínkách, může ESD vyřadit i tepelnou ochranu pohonu (pouze u verzí odolných vůči 

povětrnostním vlivům)a ignorovat případné momentové přetížení.

INTELLI+ nepřetržitě monitoruje parametry pohonu.

Hlásí až 12 různých druhů poruch alarmů. Na straně 22 je seznam alarmů.

Alarm signalizuje vykřičník v trojúhelníku na lokálním displeji. V případě alarmu 

může pohon stále normálně pracovat, např. je-li hlášen alarm „příliš mnoho 

startů“. Přestane-li problém existovat, alarm se automaticky resetuje.

Přístup ke změně parametrů nastavených v menu je možno chránit zadáním 

hesla.

 Částečné otočení

 Nouzové vypnutí (ESD)

 Alarmy

 Ochrana heslem

Bezpečnost
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 Signalizace

Pohon i armatura jsou chráněny před prudkými změnami směru otáčení automatickým 

zpožděním, čímž se omezuje účinek setrvačnosti mechanických částí.

 Ochrana při změně směru otáčení

INTELLI+ je vybaveno zařízením pro automatickou fázovou korekci. V případě třífázového 

napájení se tedy při libovolném připojení napájení motor vždy otáčí správným směrem.

V případě výpadku jedné fáze se pohon automaticky zastaví a poruchové relé vysadí.

 Monitorování fáze

Pohon je zcela autonomní a nevyžaduje k provozu žádnou baterii. Může však být volitelně 

vybaven panelem na záložní baterii. Tato baterie se aktivuje při výpadku napájení a umožňuje:

  Použití displeje INTELLI+.

  Aktualizovat dálkovou signalizaci (polohu armatury, alarmy, …).

  Oživit sběrnicové informace.

INTELLI+ automaticky se detekuje vybitou baterii a odesílá varovnou informaci.

Poznámka:  Na panelu INTELLI+ je také vstup pro externí napájení 24 V DC, které zajistí stejné 

funkce.

INTELLI+®
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•  Uživatelské rozhraní INTELLI+ je snadno srozumitelné, uživatel je veden 

pokyny na displeji.

•  Provoz INTELLI+ není závislý na baterii.

•  K přístupu do menu není zapotřebí žádný nástroj.

•  Poloha zavřeno a otevřeno je signalizována dvěma LED diodami (červená 

a zelená). Směr chodu je signalizován blikající diodou příslušné barvy.

•  K polohám zavřeno nebo otevřeno lze libovolně přiřadit červenou a zelenou 

LED diodu.

•  Pomocí červeného voliče přepíná operátor na dálkové ovládání (remote), 

lokální ovládání (local) a zastavení (stop) během operace. Lze jím také 

zablokovat jakékoliv použití pohonu (poloha OFF). Tento volič lze ve všech 

jeho polohách zamknout (visací zámek se nedodává).

•  Modrý volič umožňuje lokální ovládání pohonu ve směru otvírání (OPEN) nebo 

zavírání (CLOSE).

•  Lokální ovládání lze dálkově zablokovat.

Snadné užívání

 Autonomní systém

 Lokální signalizace

 Lokální povely

Rozhraní INTELLI+ nabízí 4 submenu:

LANGUAGE (jazyk): Změna jazyka podávaných informací na displeji 

(8 možných jazyků).

CHECK (kontrola): Čtení všech parametrů a konfigurací (činnost, alarmy, 

povely, krouticí moment, technický list, poloha, pozicioner, signalizace, časovač, 

sběrnice).

SET UP (nastavení): Nastavení pohonu na armatuře (režim zavírání, směr 

zavírání, nastavení polohy).

CHANGE (změna): Změna konfigurace pohonu (činnost, povely, krouticí 

moment, technický list, poloha, pozicioner, signalizace, časovač, sběrnice).

EXIT SETUP: Ukončení nastavení pohonu.

 Uživatelsky přátelské menu
Volič, kterým 

potvrzujeme výběr (ok).

Volič, kterým se pohybujeme 

v menu nahoru a dolů.
OK
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•   Při nastavování se postupuje podle jasných pokynů uváděných v menu. Je možné zvolit 

některý z následujících jazyků: čínština, angličtina, francouzština, němčina, italština, 

portugalština, ruština a španělština.

•  LCD displej dává jasnou informaci o stavu pohonu a kontrolním systému:

  Polohu v procentech (např. 5 % Open – 5 % otevřeno),  

když je armatura zcela zavřená, objeví se na displeji „closed“ (zavřeno);  

když je armatura zcela otevřená, na displeji se objeví „open“ (otevřeno).

  Aktuální krouticí moment je vyjádřen v % maximálního krouticího momentu 

pohonu.

  Alarm/poruchové hlášení.

 Grafický displej

Poloha armatury v % otevření. I krouticí moment je vyjádřen v % 

maximálního krouticího momentu pohonu.

Následující indikace se zobrazuje na spodní části displeje:

Lokální ovládání zablokováno dálkovým ovládáním.

Signál pro nouzové vypnutí.

Detekováno infračervené spojení.

Tato ikona se zobrazí v případě alarmu.

V případě použití volitelné baterie (pouze pro doplňkové funkce) tato ikona 

při snížení napětí baterie bliká.

Při regulačním řízení se hodnota objevuje v procentech. Při ztrátě 

požadované hodnoty tato indikace bliká.

Tato ikona ukazuje instalaci panelu sběrnice. Čtvereček ukazuje stav 

komunikace: žádná komunikace, chybný modul, komunikace probíhá nebo 

v záloze.

V případě záložního sběrnicového rozhraní se objevují dva čtverečky. 

Čtverečky ukazují stav na obou komunikačních linkách: žádná komunikace, 

kanál funguje jako primární nebo záložní, chybný modul komunikace 

probíhá nebo v záloze.

 Indikace na displeji
5% Open

Torque 20%

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

ESD

0%

BUS

1   2

INTELLI+®
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Tato funkce umožňuje prodloužení operačního času pohonu, aby se předešlo 

tlakovým rázům v potrubí. 

Operační čas lze naprogramovat nezávisle v obou směrech otáčení, tedy pro 

zavírání i otvírání. Je také možné aplikovat funkci časovače na určitou omezenou 

část dráhy pohonu.

INTELLI+ může být vybaven analogovým panelem zpětné vazby polohy. 

Tento modul vysílá proporcionální signál 0/4–20 mA podle procentuální 

hodnoty otevření armatury. Zapojením na vnější odpor lze také získat napěťový 

signál (0–10 V).

Panel může být napájen buď z externího zdroje (12 až 32 V DC) nebo interně 

z elektroniky INTELLI+.

V INTELLI+ může být také nainstalován panel pozicioneru, který uživateli 

umožní zastavovat pohon v mezilehlých polohách.

Modul pozicioneru byl navržen tak, aby mohl pracovat buď s proudovým 

(4–20 mA) nebo napěťovým (0–10 V) analogovým signálem:

  Jeden vstupní signál: požadovaná poloha.

  Jeden výstupní signál: zpětná vazba aktuální polohy armatury.

Vstupní a výstupní signály jsou od sebe izolované. Postup nastavování je zcela 

automatický a provádí se bez otevření krytu pohonu. 

Mrtvé pásmo si nastaví uživatel.

Pro každou elektricky provedenou operaci se ukládá max. krouticí moment, 

který lze srovnat s referenční hodnotou (tedy s hodnotou naměřenou při 

uvádění pohonu do provozu). Lze také zobrazit křivku krouticího momentu 

poslední elektricky prováděné operace (viz oddíl Diagnóza a preventivní údržba 

na straně 18).

Inteligentní funkce
 Časovač

 Vysílač polohy

 Pozicioner

  Ukládání krouticího momentu  
do paměti
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K řádnému provozu pohonu baterie není potřeba. Veškeré pro pohon životně důležité 

parametry se měří absolutními snímači a ukládají do stálé paměti.

Avšak instalace baterie přináší uživateli některé další výhody v případě výpadku napájení:

  Možnost mít přístup k displeji (informace a menu).

  Aktualizace dálkové signalizace (poloha armatury po pohybu provedeném ručním 

kolem, alarmy, atd.).

Dálková indikace se uskutečňuje přes 4 relé s možností 23 informací. Relé bez napětí udržují 

svou polohu bez záložní baterie. Je možno zvolit kontakty normálně otevřeno a normálně 

zavřeno.

Volitelný panel s relé se třemi volitelnými možnostmi umožňuje hlášení 3 přídavných indikací. 

Jedno relé přepínače (SPDT) indikuje nefunkčnost pohonu. Relé pro monitorování poruch hlásí 

standardně 5 provozních hodnot. Toto relé lze nastavit podle seznamu dostupných možností. 

Monitorovací relé je stále pod napětím a vypíná se pouze v případě poruchy.

Dálkové ovládání lze provozovat na externí napětí 10–250 V nebo na suchý kontakt s využitím 

vnitřního napětí pohonu 24 V DC. 

Toto ovládání lze konfigurovat jako impulzní nebo udržovaný dálkový povel během provozu. 

Vstupy na panelu jsou kompletně izolovány optoizolátory. Je také možné ovládat pohon 

zvláštním externím kontaktem, použitím jedné ze dvou funkcí: priority to open (přednostně 

otevřít) nebo priority to close (přednostně zavřít). 

 Volitelná baterie

 Dálková indikace

 Relé pro monitorování poruch

 Dálkový povel

INTELLI+®
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 Otevřít, zavřít, stop

 Proporcionální ovládání

  Zavření na moment 
nebo na polohu

  2 pomocné povely 
z 10 dostupných

 Částečná otočení

  Udržované nebo 
impulsní povely on/off

  Proudová smyčka nebo 
napěťové proporcionální 
ovládání

  Jednoduchá nebo 
záložní sběrnice

  Až 8 relé pro signalizaci 
a alarmy

  Proudový nebo 
napěťový proporcionální 
signál polohy

  Povel pro nouzové 
vypnutí, který má 
přednost přede všemi 
ostatními povely

  Remote/Local/Stop/Off 
(Dálkové /lokální/
zastavení/vypnutí)

  Open/Close 
(Otevřít/Zavřít)

 Volba menu

  Přenosný počítač 
s INTELLIKITEM

  Kapesní počítač 
s INTELLI-Pocketem

  Volič Local/Remote/Off 
(Lokální/Dálkové/
Vypnutí) lze zablokovat

  Voliče lze dálkově 
zablokovat

 Udržovaný

 Impulzní

Dálkové a lokální ovládání

2 voliče InfračervenéBlokování voličůProvozní režim voličů

Povely

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Způsob řízení Signalizace
ESD  

(Nouzové vypnutí)
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Na displeji jsou v menu k dispozici parametry, používané pro kontrolu činnosti 

pohonu:

  Počet startů (number of starts): celkový počet startů ode dne výroby. 

Lze zvolit i dílčí čítač.

  Doba chodu (running time): celková doba chodu ode dne výroby. 

Lze zvolit i dílčí čítač.

  Starty za posledních 12 hodin (starts last 12 h):počet startů 

za posledních 12 hodin (kontrola regulační činnosti).

  Ruční kolo (handwheel action): ukazuje, zda bylo použito ruční kolo 

v době od poslední elektrické operace.

INTELLI+ ukládá do paměti technický list pohonu: zákazníkovo označení pohonu, 

výrobní číslo firmy Bernard, zatížitelnost, zatřídění, datum výroby, atd.

INTELLI+ kontroluje funkci svých komponentů, zvláště momentového snímače, 

snímače polohy, mikroprocesoru a paměti EEPROM.

INTELLI+ stále kontroluje svůj výkon, aby byly zjištěny případné problémy, např. 

přejetí dané polohy, zablokovaný motor, směr otáčení, ztráta fáze, tepelné přetížení 

motoru, apod.

Na všechny poruchy upozorňuje lokálně nebo dálkově 12 alarmů (podrobný popis 

alarmů najdete v oddíle Konfigurace).

INTELLI+ poskytuje uživateli mnohé informace, které se využívají při diagnostice 

systému a při plánování preventivní údržby.

INTELLI+ pomáhá maximalizovat dobu, po kterou je pohon schopen provozu, 

protože minimalizuje dobu, po kterou je pohon odstaven z důvodu údržby.

INTELLI+ pomocí absolutních snímačů a mikroprocesorové technologii 
nepřetržitě monitoruje své komponenty i stav pohonu a měří některé 
důležité parametry armatury.

 Činnost pohonu

  Technický list  
uložený do paměti

 Monitorovací funkce

Diagnostika  
a preventivní údržba
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Poloha

Referenční hodnota momentu
= průběžná hodnota momentu 

uložená např. při uvedení do provozu

0% 100 %

Max. krouticí moment
(poslední hodnota 

měřená při zavírání)

Torque limit to close

Limitní moment pro zavření na sedle armatury

Zavírání na moment

Max. krouticí 
moment 
(poslední 

operace na sedle 
armatury)

Krouticí moment

Referenční 
hodnota 

krouticího 
momentu

INTELLI+ si pamatuje údaje o krouticích 

momentech během posledního otevření 

a zavření armatury.

Tyto údaje lze zobrazit na displeji pohonu. 

Křivka zobrazuje polohu od 0 do 100 % a krouticí moment od 0 do 100 %. 

Data lze stáhnout do počítače s programem INTELLIKIT, na INTELLIPOCKET nebo sběrnicí 

(volitelně), aby bylo možno je zobrazit pomocí softwaru INTELLISOFT ve formě křivky (moment / 

poloha) nebo tabulky.

  Křivka krouticího momentu 
armatury

INTELLI+ měří v reálném čase krouticí 

moment aplikovaný z pohonu na armaturu.

Aby mohl uživatel chránit pohon 

a armaturu, má na výběr ze dvou různých 

krajních hodnot krouticího momentu v obou 

směrech otáčení. Může získat tyto hodnoty:

  maximální moment pro otevření

  maximální moment pro zavření

  maximální moment pro dovření 

armatury

  maximální moment pro odtržení 

od sedla

Např. u šoupátek omezí jeden uživatel 

hodnotu krouticího momentu nutného 

k dosažení těsnosti na sedle.

Jiný uživatel zvolí jiné nastavení pro 

zbývající část dráhy, aby ochránil šoupátko 

před  abnormálním omezením.

K odtržení od sedla je třeba zvýšit krouticí 

moment, aby se předešlo předčasnému 

zastavení. Hned po odtržení je možno 

krouticí moment snížit na jmenovitou 

hodnotu. V některých případech, kde velkou 

roli hraje setrvačnost, je možné nastavit 

INTELLI+ tak, aby při každém startu 

přepnul momentový omezovač. Na počítači 

nebo kapesním počítači lze všechny 

momentové křivky ukládat a porovnávat.

Je možné uložit do paměti pohonu první 

měření (referenční hodnoty) a poslední 

provedené operace porovnávat těmito 

referenčními hodnotami

 Monitorování krouticího momentu

Příklad monitorování krouticího momentu

Náhled obrazovky u INTELLI-POCKET

INTELLI+®



* Více se zesilovači - ** Max. délka závisí na počtu pohonů, protože každé 
sběrnicové rozhraní je napájeno  sběrnicí (viz manuál Foundation Fieldbus) - 
*** ESD lze přenášet přes sběrnici nebo přes oddělený kabel
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Sběrnice se dnes používají ke komunikaci informací 

a povelů s mnoha nainstalovanými pohony a stykači, 

zapojenými do série na jediný pár vodičů stále častěji. 

Počet informací, získávaných z jednotlivých pohonů se 

tak stále zvyšuje, zatímco náklady na zapojení v místě 

instalace se snižují.

Otevřené a chráněné systémy:

Existují 2 systémy dodávaných sběrnic:

  Tzv. chráněný systém:  
Jde o technologii, kterou navrhuje výrobce zařízení pro 

svou vlastní potřebu. Chráněný systém vždy obsahuje 

pohony se specifickým sběrnicovým rozhraním, ale 

také sběrnicový kontroler, umístěný na počátku vedení. 

Na sběrnici lze instalovat pouze produkty, navržené 

výrobcem sběrnicového kontroleru.

  Otevřené systémy:  
Tento systém využívá standardní, mezinárodní 

sběrnice, takže různí výrobci mohou dodávat 

kompatibilní kontrolery a rozhraní. Dodavatel pohonů 

nabízí obvykle zařízení, vybavená sběrnicovým 

rozhraním. Sběrnicový kontroler je obvykle 

nainstalován v PLC.

BERNARD CONTROLS dává přednost «otevřenému» 

systému pro všechny pohony ve sběrnici.

Pohony BERNARD CONTROLS lze připojit k většině 

standardních na trhu dostupných sběrnic:

• PROFIBUS DP,

• FOUNDATION FIELDBUS,

• MODBUS RTU,

• Jiné sběrnice dle poptávky.

Z důvodu vyšší bezpečnosti je plynulý provoz zajišťován 

záložní (redundandní) sběrnicí, a to i v případě přerušení 

sběrnicového vedení. (Sběrnicový kontroler, vedení 

a rozhraní pohonů jsou zdvojené.)

Počet pohonů na vedení 30* 30* 32**

Max. počet pohonů se 
zesilovači

247 124 128**

Max. délka vedení 
bez zesilovačů

1 200 m*) 1 200 m* 1 900 m**

Max. délka vedení se ze-
silovači

10 000 m 10 200 m 9 500 m

Očekávaná rychlost 
skenování pro 30 
pohonů a délku 1,2 km

0,7 s 0,1 s 1 s

Záloha (redundance) No Option No

Nouzové odstavení
(ESD)***

Standard Standard Standard

Externí napájení Standard Standard Standard

Počet povelů v režimu 
ON–OFF

9 9 9

Počet signálů 39 39 39

MODBUS
RTU

PROFIBUS
DP-V1

FOUNDATION
FIELDBUSTyp sběrnice

INTELLI+ může komunikovat se systémem uživatele připojením ke sběrnici 
sériového typu a to přidáním elektronického panelu s protokolem volby. 
Veškerá komunikace mezi pohonem a systémem (povely a informace) se 
přenáší přes jeden a tentýž kabel.

Sběrnice



ARMATURA

PROFIBUS

PROFIBUS PROFIBUS

MODBUS
TCP

ETHERNET

MODBUS
RTU
RS 485

OR

DCS 

ARMATURA
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Master Station je řešení sběrnicové komunikace, 
vyvinutý firmou BERNARD CONTROLS. Je to řešení 
na klíč, které usnadňuje předávání povelů a řízení 
velkého množství zařízení, připojených ke sběrnici. 
Celkový čas nastavení v místě instalace se tak snižuje 
na minimum.

Systém neumožňuje jen snadné a rychlé  nastavení, 
předávání povelů a získávání informací z pohonů, ale je 
také účinným nástrojem preventivní údržby.

Master Station firmy BERNARD CONTROLS je založen 
na otevřeném komunikačním systému.

Každá Master Station může řídit až 120 pohonů 

na vzdálenost až 10,2 km při velmi krátkém času 

reakce (času odezvy).

Master Station je obvykle umístěna mezi DCS 

a pohony.

Povely z DCS se přenáší přes Master Station 

k pohonům. Řízení lze provádět také lokálně pomocí 

digitální dotykové obrazovky.

Pro lepší zajištění procesu je Master Station 

pojata tak, aby ji bylo možno snadno integrovat 

i do redundandního systému.

Master Station

INTELLI+®



INFORMACE STANDARDNí KONFIGUROVATELNÁ

• Označení pohonu (8 číslic)
• Výrobní číslo (nezměnitelné)
• Datum výroby (nezměnitelné)
• Heslo (3 číslice)

Směr zavírání
Režim zavírání
Nastavení systému momentového 
omezovače
 Nastavení momentu pro zavření
 Nastavení momentu pro otevření
Pouze u zavírání na moment
 Moment dovření
 Moment odtržení

• Po směru hodinových ručiček
•  Na polohu

•  100%
•  100%

•  100%
•  100%

•  Proti směru hodinových ručiček
•  Na moment

•  Jiné hodnoty mezi 40 a 100%
•  Jiné hodnoty mezi 40 a 100%

•  Jiné hodnoty mezi 40 a 100%
•  Jiné hodnoty mezi 40 a 100%
•  nebo bez omezení

Pomocné dálkové povely
(volba 2 z 10)

Snížená odolnost vůči poruchovým 
stavům (ESD)

Pomocný povel aktivovaný 
kontaktem

•  Lokální povel zablokován, ale lokální 
zastavení funkční (pomocný povel 1)

•  Nouzové zavření (ESD)  
(pomocný povel 2)

• Žádná

• Normálně otevřeno

•  Lokální a dálkové ovládání nebo jen 
dálkové ovládání

•  Lokální nebo dálkové ovládání
•  Otevírání /zavírání zablokováno
•  Auto/regulační/ON-OFF
•  Nouzové otevření (ESD)
•  Nouzové zastavení (ESD)
•  Částečné otočení
•  Nereagovat na přehřátí (pouze u verzí 

odolných vůči povětrnosti)
•  Plný moment (100%)

•  Normálně zavřeno (NC)

Provozní režim – modrý volič

Lokální zastavení při dálkovém 
ovládání

•  Impulsem (impuls stačí k uskutečnění 
povelu pro zavření nebo otevření)

•  Dovoleno

•  Udržovaný (pohon pracuje po dobu, 
kdy operátor drží knoflík)

•  Přírůstky od 0 % do 100 % (pohon 
pohybuje armaturou do polohy nasta-
vené v % otevření

•  Zablokování

• Žádná •  Priorita na otvírání
•  Priorita na zavírání
•  Priorita na otvírání a zavírání

Poruchy hlášené  
na poruchovém relé

•  Ztráta napájení na řídicím obvodu 
(vždy hlášeno)

•  Vypadnutá pojistka (vždy hlášeno)
•  Teplotní relé rozpojené (vždy hlášeno)
•  Ztracená fáze (vždy hlášeno)
•  Zablokovaný rotor (vždy hlášeno)
•  Přepínač local/remote nastavený na 

local
•  Přepínač local/remote nastavený na off

•  Zablokovaná armatura
•  Pohon dostává nouzový povel (ESD)
•  Pohon dostává  povel k zablokování
•  Přejetí dráhy
•  Ztracený signál 4–20 mA (u verze 

s nainstalovaným pozicionerem)
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INTELLI+ nabízí velké množství informací, z nichž mnohé může uživatel 
konfigurovat, jak je uvedeno v následující tabulce.

Konfigurace



 * Napěťový signál s externím odporem

ATION STANDARD CONFIGURABLE

Informace hlášené  
na signalizačním relé

Každý kontakt může být:

• Armatura otevřena (R1 a R3)
• Armatura zavřena (R2 a R4)

•  Normálně otevřený

•  Momentový omezovač ve směru otví-
rání/zavírání aktivován

•  Armatura v mezilehlé poloze, mezi x % 
a y % otevření, (např. 10 až 50 %)

•  Přepínač v poloze local/remote/off
•  Pohon pracuje (pevný signál)
•  Pohon pracuje (blikající signál)
•  Pohyb ve směru otevření/zavření 

(pevný signal)
•  Pohyb ve směru otevření/zavření 

(blikající signal)
•   Nouzový povel (ESD)
•   Zastavení v mezilehlé poloze
•   Pohon je normálně napájen
•   Tepelná pojistka motoru rozpojena
•   Zablokovaná armatura
•   U třífázového pohonu jedna fáze 

ztracená
•   Ztracený signál 4–20 mA (u verzí 

s pozicionerem)
•   Ruční kolo použito (od posledního el. 

pohybu
•   Pokud je nainstalována verze se 

sběrnicí, je toto relé přiděleno vnějším 
povelům

•   Slabá baterie (pokud je nainstalovaná)
•   Částečné otočení funguje
•   Částečné otočení nefunguje
•   Normally closed

V případě přerušení sběrnicového 
vedení

•  Zůstává v poloze •  Jít do polohy zavřeno
• Jít do polohy otevřeno

Poloha Dálkový signál
Typ signálu

Změna směru signálu

•  4–20 mA 

•  Signál roste ve směru  otevírání

•  0–20 mA a 0–10 V*
• 4–12 mA
•  12–20 mA

•  Signál klesá ve směru otevírání

Pomocný povel 1

Typ signálu

Směr signálu

Nastavení mrtvého pásma

Ztráta signálu v případě 4–20 mA

•   Spínač: automatické řízení (proporcio-
nální povel) / On-Off (standardní povel 
Otevřít/Zavřít)

• 4–20 mA

• Signál roste ve směru otevírání

• 1 %

• Zůstává v poloze

•  0–20 mA
•  0–10 V
•  4–12 mA
•  4–20 mA

•  Signál klesá ve směru otevírání

•  Jiná hodnota mezi 0,2 a 5 %

•  Jít do plně zavřené polohy
•  Jít do plně otevřené polohy
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INTELLI+®



Snímač polohy

Reverzní
startér

Automatická
fázová

korekce

Vnitřní 
napájení

Napájení
24 V DC

VOLITELNÝ
VÝSTUPNÍ panel

LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Dálkové

Lokální

INDIKAČNÍ RELÉ

R1 R2 R3 R4 Poruchové 
relé

O�

Směr

otáčení

ŘÍZENÍ
INTELLI+

Snímač momentu

LCD displej

INTELLI+

Motor

POHON

Tepelná ochrana

Po
jis

tk
a

TR

Automatická
pojistka

Automatická
pojistka

Optická 
spojení

Bezkontaktní

Napájení Nouzové
napájení
24 V DC

Pomocné
DC

Dálkové
povely

Dálková indikace:
   • polohy
   • stavu
   • alarmu

Vstup+L1 L2 L3 - + -

Nastavená
hodnota

Pozicioner    nebo   On/O�
(VOLITELNÝ)

Zpětná 
vazba

4-20 mA

Výstup

24

Schéma INTELLI+
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Typ operace On/Off, regulační třída III, II a I

Ochrana

Pro splnění provozních podmínek v místě instalace jsou dostupné 2 druhy ochrany:
Verze odolné vůči povětrnostním vlivům: Skříňka FPI 
• Standardně IP67 / NEMA 4 
• Na objednávku: IP68 / NEMA 6P (vydrží tlak 5 m vodního sloupce po dobu 72 hodin)
Verze do prostředí s nebezpečím výbuchu: viz katalog Pohony do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Teplota Teplota okolí:  -40 °C... +70 °C  (-40 °F ... +158 °F)

Vnější ochrana proti korozi Nátěrový systém a barva jsou stejné jako u pohonu, na němž je INTELLI+ namontován

Odolnost proti vibracím 1 g (9,8 m/s2 při 10–500 Hz

Ochrana dvojitým těsněním

Z důvodu ochrany elektroniky může být řídicí oddělení pohonu zcela izolováno od připojovacího 
oddělení:
•  u verze odolné vůči povětrnostním vlivům: standardně
•  u verze do prostředí s nebezpečím výbuchu: standardně (kromě verze s oddělenou skříňkou)

Ovládání ON/OFF

•  Izolované optickými členy
•  Napětím: 10 až 250 V DC/AC
•  Proudem: 10 mA při 24 V
•  Suché kontakty (používá pomocné napájení DC INTELLI+)
•  Minimální trvání impulsu: 100 ms
•  Čas změny směru otáčení: 50 ms nebo 200 ms (volitelné)

Pozicioner

Analogové vstupy

Analogové výstupy

• Standardní vstupní signál: 4–20 mA – výstupní signál: 4–20 mA
• Vstupní signál: 0–20 mA – výstupní signál: 0–20 mA
• Vstupní signál: 0–10 V – výstupní signál: 0–20 mA (0–10 V s externím odporem)

• Proud: impedance 160 Ohm
• Napětí: impedance 11 kOhm

• Proud: max. přijatelná zátěž 750 Ohm při napájení 24 V DC
• Napětí: min. přijatelná zátěž 50 kOhm  (s odporem bočníku 500 Ohm)

Signální relé

•  4 relé: z celkového počtu 23 dostupných informací lze volně volit čtyři
•  Kontaktní konfigurace: normálně otevřeno nebo normálně zavřeno
• Min. proud 10 mA při 5 V
• 5 A při 250 V AC nebo 5 A při 30 V DC max. (odporová zátěž)

Poruchové relé
• Kontakt SPDT 
• Min. proud 10 mA při 5 V
• 5 A při 250 V AC nebo 5 A při 30 V DC max. (odporová zátěž)

Napájení INTELLI+ Totéž napájení jako u  pohonu

Elektrické připojení Šroubové nebo klecové (bezšroubové) svorkovnice

Kabelové průchodky

Standardní konfigurace (jiné na zvláštní objednávku):
• u pohonů odolných proti povětrnostním vlivům: 3 × M20 
• u pohonů do prostředí s nebezpečím výbuchu: 1 × 1/2” + 2 × 1” NPT
Kabelové vstupy mají standardně zátky

Silový obvod
• Elektromagnetický stykač pro On/Off nebo regulační třídu III
• Relé v pevné fázi pro regulační třídu III

Ochrana pojistkami Primární pojistka (6,3 × 32 mm – 0,5 A) na transformátoru. Dvě automatické pojistky pro nízká napětí

Shoda se směrnicemi EU

INTELLI+ vyhovuje následujícím směrnicím:
•  Směrnice 2004/108/EC Elektromagnetická kompatibilita
•  Směrnice 2006/95/EC: Nízké napětí
•  Harmonizované normy: Kmenová norma o emisích pro průmyslová prostředí EN 61000-6-4, Kmenová 

norma o imunitě pro průmyslová prostředí EN61000-6-2; Točivé elektrické stroje EN 60034-1; Stupně 
ochrany závěrů EN 60529 (kódování IP) 
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Proporcionální řízení
Regulační třída III
(volitelné)

Vstupní signál (požadovaná hodnota) a výstupní signál (zpětná vazba) jsou od sebe zcela izolované. 
Konfigurace signálu (volitelná):
 • Vstupní signál: 4–20 mA – výstupní sinál: 4–20 mA
 • Vstupní signál: 0–20 mA – výstupní sinál: 0–20 mA
 • Vstupní signál: 0–10 V – výstupní sinál: 0–10 V
Analogové vstupy:
 • Proud: impedance 160 Ohm
 • Napětí: impedance 11 kOhm
Analogové výstupy:
 • Proud: max. přijatelná zátěž 750 Ohm při napájení 24 V DC
 • Napětí: min. přijatelná zátěž 50 kOhm  (s odporem bočníku 500 Ohm)

Vysílač (volitelný) Panel zpětné vazby proporcionální polohy (0/4–20 mA) a krouticího momentu (4–20 mA)

Signální baterie  
(volitelná)

Při přerušení napájení umožňuje použití displeje a aktualizaci informací o zavření a otevření  
(přes signální relé nebo Profibus DP)

Profibus DP-V1

• PROFIBUS-DP slave – RS 485
• Přenosová rychlost: autodetekce
• Komunikační protokol: PROFIBUSDP-V1 slave-cyklický a acyklický
• Typ připojení: jednoduché vedení nebo redundandní vedení (volitelné)
• Specifikace kabelu: pouze certifikovaný kabel Profibus
• Připojení na vedení bez zesilovače

Počet pohonů na vedení: max. 31
Délka vedení: max. 1,2 km

• Připojení na vedení se zesilovači
Počet zesilovačů na vedení: max. 9
30 pohonů a 1 km na 1 segment
Počet pohonů na vedení se zesilovačem: max. 124
Délka vedení s 9 zesilovači: 10,2 km

• Rychlost skenování: (30 jednotek a 1,2 km): 0,1 s (při přenosové rychlosti 93,75 kbit/s)
• Přenosová rychlost: 9,6 kbit/s až 1,5 Mbit/s
• Napájení: vnitřní přes transformátor INTELLI+,  záložní externí 24 V DC
• Technické schválení: provozuschopnost schválila PNO (Profibus Nutzer Organisation)

Modbus  
(volitelný)

• Linky typu RS 485
• Přenosové medium: 1 stíněný dvojitý kabel
• Funkce: Half Duplex,  asynchronní mód, vícebodové propojení
• Přenosová rychlost: 1,2 k až 115 kbit/s
• Formát: 8 datových bitů, 1 koncový bit, žádná parita (režim RTU)
• Komunikační protokol: Modbus (slave)
• Adresa Modbusu: konfigurovatelná pomocí menu pohonu

Foundation Fieldbus
(volitelný)

• Rychlost H1 = 31,25 kbit/s
• Plně ve shodě s normou IEC 61158
• Fyzická úroveň: IEC 61158-2, 2 linkové spojení
• Odběr proudu: 20 mA
• Provozní napětí: 9 až 32 V DC
• Specifikace kabelu: Typ A (např. 3076F Belden)
• Připojení na vedení

Počet pohonů na vedení bez zesilovače: max. 31
Délka vedení bez zesilovače: max. 1,9 km
Počet zesilovačů na vedení: max. 4
Max. počet pohonů na vedení závisí na dostupném odběru

• Technické schválení: testováno od Foundation. Provozuschopnost kontrolována několika výrobci DCS.

INTELLIKIT
(volitelný)

• CD-rom INTELISOFT
• Infračervený modul
• Kabel USB (délka max. 2 m, jiná na požádání)

INTELLIPOCKET
(volitelný)

• Třída ochrany IP65 (volitelně: ATEX II2G EEx ia IICT4), odolnost proti nárazu: 1,2 m na beton
•  Komunikace:

s INTELLI+: infračervené spojení (max. vzdálenost 40 cm)
s PC: standardně bluetooth, IRDR, Wifi (802.11b)

• Volitelná stanice USB
• Operační systém: Windows Mobile 2005
• 64 Mb RAM + karta 256 Mb
• Kompatibilita: Pohon vybavený řídicím systémem INTELLI+. Infračervené rozhraní a software.
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BERNARD CONTROLS SA
4 rue d’Arsonval - B.P. 70091

95505 Gonesse CEDEX France
Tel. : +33 (0)1 34 07 71 00
Fax : +33 (0)1 34 07 71 01
mail@bernardcontrols.com
www.bernardcontrols.com

AUSTRIA
IPU ING PAUL UNGER
hammermueller@IPU.co.at
WIEN
Tel. : +43 1 602 41 49

BELGIUM
BERNARD CONTROLS BENELUX
arnaud.baert@bernardcontrols.com 
BRUXELLES
Tel. : +32 (0)2 343 41 22

BRAZIL
JCN
jcn@jcn.com.br
SAO PAULO
Tel. : +55 11 39 02 26 00

CHINA
BERNARD CONTROLS CHINA
bcc.info@bernardcontrols.com
BEIJING
Tel. : +86 10 8739 77 27

DENMARK
ARMATEC A/S
jo@armatec.dk
GLOSTRUP
www.armatec.dk
Tel. : +45 46 96 00 00

EGYPT
ATEB
gm@atebco.com
ALEXANDRIA
Tel. : +203 582 76 47

FINLAND
OY SOFFCO AB
info@soffco.fi
ESPOO
www.soffco.fi
Tel. : +358 0 207 420 740

GERMANY
BERNARD CONTROLS DEUFRA
bernard@deufra.de
TROISDORF
Tel. : +49 22 41 98 340

GREECE
PI&MS Entreprises Ltd
ioannis.pappas@pims.gr
HALANDRI
Tel. : +30 210 608 61 52

HUNGARY
APAGYI TRADEIMPEX KFT
bela.apagyi@mail.tvnet.hu
BUDAPEST
Tel. : +36 1 223 1958

IRAN
ASIA INSTRUMENTS Co. Ltd.
info@asiainstrumentsltd.com
TEHRAN
www.asiainstrumentsltd.com
Tel. : +98 21 8850 3065

ITALY
BERNARD CONTROLS ITALIA
info.it@bernardcontrols.com
RHO /MILANO
Tel. : +39 02 931 85 233

MALAYSIA
ACTUATION & CONTROLS ENGINEER
tcmeng@pc.jaring.my
JOHOR BAHRU
Tel. : +60 7 23 50 277 / 23 50 281

MIDDLE-EAST
BERNARD CONTROLS
MIDDLE-EAST
bernact@emirates.net.ae
DUBAI - U.A.E.
Tel. : +971 4 39 80 726

MOROCCO
AQUATEL sarl
aquatel@wanadoo.net.ma
CASABLANCA
Tel. : +212 22 66 55 71

NETHERLANDS
BERNARD CONTROLS BENELUX NV
hans.nobels@bernardcontrols.com
AN ZWAAG
Tel. : +31 (0)229-298083

NEW ZEALAND
MRCTRANSMARK NZ LTD
bill.sunley@mrctransmark.com
AUCKLAND 
Tel. : +64 9 276 4149

NORWAY
KSB LINDFLATEN AS
firmapost@lindflaten.no 
LYSAKER 
Tel. : +476 71 29 900 

POLAND
MARCO
matzanke@pol.pl
WARSAW
Tel. : +48 22 864 55 43

PORTUGAL
PINHOL, GOMES & GOMES LDA.
import.export@pinhol.com.pt
CARNAXIDE
Tel. : +351 21 425 68 50

RUSSIA
BERNARD CONTROLS RUSSIA
bernard@amotek.net
c/o AMOTEK - MOSCOW
Tel./Fax : +7 (495) 343 43 80
Mob. : +7 917 562 8591

RUSSIA
A.E.T. (agent)
aet@ctinet.ru
ST PETERSBURG
Tel./Fax : +7 812 320 55 97
Mob. : +7 812 956 35 14

SINGAPORE
ACTUATION & CONTROLS ENG. 
(ASIA)
acesin@singnet.com.sg
SINGAPORE
Tel. : +65 65 654 227

SPAIN
BERNARD CONTROLS SPAIN
bernardservo@bernard.es
MADRID
Tel. : +34 91 30 41 139

.SOUTH AFRICA
A-Q-RATE AUTOMATION CC
aqr@wol.co.za
BERTSHAM
Tel. : +27 11 432 58 31

SOUTH KOREA
RENTEC CO Ltd (Water market)
totorokobi@metq.com
GYEONGGI-DO
Tel. : +82 31 399 73 23

SOUTH KOREA
YOO SHIN E&I Co. Ltd  
(Oil & Gas market)
yooshineni@empal.com
SEOUL
Tel. : +82 2 406 62 78

SWITZERLAND
MATOKEM AG
info@matokem.ag
ALLSCHWIL
www.matokem.ch
Tel. : +41 61 483 15 40

THAILAND
BERNARD CONTROLS
SOUTH-EAST ASIA
chounramany@csloxinfo.com
BANGKOK
Tel. : +66 2 640 82 64

TURKEY
OTKONSAS
sales@otkonsas.com
ISTANBUL
Tel. : +90 216 326 39 39

UNITED ARABS EMIRATES
EMIRATES HOLDINGS
emhold@emirates.net.ae
ABU DHABI
Tel. : +97 12 644 73 73

UNITED-KINGDOM
ZOEDALE Plc
enquiries@zoedale.co.uk
BEDFORD
Tel. : +44 12 34 83 28 28

USA/CANADA/MEXICO
BERNARD CONTROLS Inc
bsales@bernardcontrols.com
HOUSTON - TEXAS
www.bernardcontrols.us
Tel. : +1 281 578 66 66

CZECH REPUBLIC
FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o.
brno@fluidbohemia.cz
BRNO
Tel. : +420 548 213 233-5


