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Montagem

Antes de montar em actuadores, to-
das as peças relevantes da instala-
ção devem ser despressurizadas.

Devido à elevada resistência da superfície, o 
equipamento vai montado e operado em áre-
as perigosas, pelo que não é esperada nenhu-
ma carga electrostática.
Os parafusos revestidos na caixa não devem 
ser violados.

Utilizando kits de montagem, os equipamen-
tos podem ser montados em Actuadores 
Rotativos SAMSON Tipo 3278, em actuado-
res rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 e 
em Actuadores Lineares SAMSON Tipos 3277 
e 3277-5. Devem ser assim respeitadas as 
instruções de montagem relevantes (consulte a 
página 3 ff.).

Os equipamentos podem ser montados em 
qualquer posição nos Actuadores Lineares 
SAMSON Tipo 3277. Os equipamentos não 
devem ser montados em actuadores rotativos 
ou arcadas NAMUR reforçadas com o fundo 
da caixa virado para cima, para evitar que a 
água entre na caixa. O filtro de ar de exaus-
tão na tampa da caixa e o passa cabos de-
vem ser instalados verticalmente e virados 
para baixo ou, se não for possível, horizontal-
mente.

Na montagem, é importante deixar um espa-
ço mínimo de 300 mm sobre a tampa da 
caixa.
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Notas gerais

O equipamento só pode arrancar, 
ser montado e operado por pessoal 
experiente e familiarizado com este 

produto. São assumidos o envio e armazena-
mento correctos do equipamento.

Nestas Instruções de Montagem e Operação, 
o termo "pessoal especializado" refere-se a 
pessoas que são capazes de avaliar as suas 
responsabilidades e reconhecer os perigos 
potenciais devido à sua formação especiali-
zada, conhecimento e experiência, bem como 
os seus conhecimentos especiais dos standar-
ds relevantes.

O staff que lida/opera equipamentos com 
protecção ex em áreas perigosas deve ser 
formado ou instruído especialmente, ou seja, 
autorizado para manusear/operar equipa-
mentos com protecção ex.

Para obter dados técnicos, dados de enco-
menda, peças sobresselentes e acessórios 
consulte a Folha Técnica T 8368 EN.

� �
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Montar em SAMSON Tipo 3278 Actuadores Rotativos

Fig. 2

Montagem em Actuadores Rotativos SAMSON 
Tipo 3278

Para montar em Actuadores Rotativos 
SAMSON Tipo 3278 (consulte a Folha Técnica 
T 8321 EN e as Instruções de Montagem e 
Operação EB 8321 EN), é necessário um kit 
de montagem (consulte a Fig. 2).

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Inserir o obturador de acordo com a função 
“externa“ no orifício de output na flange da 
válvula amplificadora (estado inicial).
▶  Retorno do ar de exaustão para equipa-

mentos com
Válvulas Amplificadoras Tipos 3777-X030/-
X63X Feche a saída 4 da válvula amplifica-
dora com um obturador roscado se não ocor-
rer retorno de ar de exaustão no actuador 
rotativo.

▶ Instruções de montagem
1  Fixe o prato ⑧ com dois parafusos cilíndri-

cos de cabeça sextavada ⑨ à flange do 
actuador rotativo.

2  Fixe o prato da flange ⑤ com dois parafu-
sos sextavados ⑥ à flange do actuador 
rotativo.

3  Coloque a guia ⑦ através do prato ⑧ no 
elemento de transmissão do actuador rota-
tivo.

4 Desaperte a tampa da caixa.
5  Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ⑤. Ajuste depois o ele-
mento de transmissão ao equipamento pa-
ra que encaixe na ranhura da guia ⑦.

6  Fixe a tampa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ①, duas anilhas 
molas ②, duas anilhas ③ e dois 
O-rings ④.

7  Fixe a tampa da caixa.

Kit de montagem para Actuadores Rotativos SAMSON Tipo 3278

Nº de encomenda 1400-7216 1400-7217

① 2 × Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada Área da membrana 160 cm2 Área da membrana 320 cm2

  M 6 ×12 DIN 912
② 2 × Anilha mola DIN 127 – formato B 6
③ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
④ 2 × O-ring 7,5 ×1,5
⑤ 1 × Prato da flange
⑥ 4 × Parafuso sextavado M 5 ×12 DIN EN 24 017
⑦ 1 × Guia
⑧ 1 × Prato
⑨ 2 ×  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada

M 4 ×10 DIN 912

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Tipo 3777
Bloco de
Ligação/
Válvula
Amplificadora

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora
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Montagem em actuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 1

Fig. 3

Montar em actuadores rotativos
de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 1

Para montar em actuadores rotativos de acor-
do com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 1, é 
necessário um kit de montagem (consulte a 
Fig. 3).

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Inserir o obturador de acordo com a função 
“externa“ no orifício de output na flange da 
válvula amplificadora (estado inicial).
▶  Retorno do ar de exaustão para equipa-

mentos com
Válvulas Amplificadoras Tipos 3777-X030/-
X63X Feche a saída 4 da válvula amplifica-
dora com um obturador roscado se não ocor-
rer retorno de ar de exaustão no actuador 
rotativo.

▶ Instruções de montagem
1  Fixe o prato da flange ⑤ com dois parafu-

sos sextavados ⑦ e duas porcas sextava-
das ⑧ no suporte do actuador rotativo.

2  Coloque a guia ⑥ no elemento de trans-
missão do actuador rotativo.

3 Desaperte a tampa da caixa.
4  Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ⑤. Ajuste depois o ele-
mento de transmissão ao equipamento pa-
ra que encaixe na guia ⑥.

5  Fixe a tampa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ①, duas anilhas 
molas ②, duas anilhas ③ e dois 
O-rings ④.

6  Fixe a tampa da caixa.

Kit de montagem para actuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 1

Nº de encomenda 1400-7041

① 2 ×  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada
  M 6 ×12 DIN 912
② 2 × Anilha mola DIN 127 – formato B 6
③ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
④ 2 × O-ring 7,5 ×1,5
⑤ 1 × Prato da flange
⑥ 1 × Guia
⑦ 2 × Parafuso sextavado M 6 ×12 DIN EN 24 017
⑧ 2 × Porca sextavada M 6 DIN EN 24 032

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Tipo 3777
Bloco de
Ligação/
Válvula
Amplificadora

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora



Montar em actuadores rotativos
de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 2

Para montar em actuadores rotativos de acor-
do com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 2, é 
necessário um kit de montagem (consulte a 
Fig. 4).

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Inserir o obturador de acordo com a função 
“externa“ no orifício de output na flange da 
válvula amplificadora (estado inicial).
▶  Retorno do ar de exaustão para equipa-

mentos com
Válvulas Amplificadoras Tipos 3777-X030/-
X63X Feche a saída 4 da válvula amplifica-
dora com um obturador roscado se não ocor-
rer retorno de ar de exaustão no actuador 
rotativo.

Montagem em actuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 2

Fig. 4
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▶ Instruções de montagem
1  Fixe o prato da flange ⑤ com dois parafu-

sos sextavados ⑥ à flange do actuador 
rotativo.

2 Desaperte a tampa da caixa.
3   Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ⑤. Ajuste depois o ele-
mento de transmissão ao equipamento até 
que encaixe na ranhura do elemento de 
transmissão do actuador rotativo.

4  Fixe a tampa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ①, duas anilhas 
molas ②, duas anilhas ③ e dois 
O-rings ④.

5  Fixe a tampa da caixa.

Kit de montagem para actuadores rotativos de acordo com VDI/VDE 3845 – nível de fixação 2

Nº de encomenda 1400-7043 1400-7186 1400-7212 1400-7210

① 2 × Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada
  M 6 ×12 DIN 912
② 2 × Anilha mola DIN 127 – formato B 6
③ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
④ 2 × O-ring 7,5 ×1,5
⑤ 1 × Prato da flange
⑥ 4 × Parafuso sextavado M 5 ×12 DIN EN 24 017

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 4

Espaçamento de orifício A

80 mm 80 mm 130 mm 130 mm

Comprimento do veio do elemento de transmissão B

20 mm 30 mm  30 mm  50 mm

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Tipo 3777
Bloco de
Ligação/
Válvula
Amplificadora

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora
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▶ Instruções de montagem
 1  Retire o obturador roscado do fundo da 

caixa rodando com uma chave de parafu-
sos.

 2  Introduza a junta moldada ① na ranhura 
no fundo da caixa.

 3  Fixe a guia ② com a mola na parte de 
fora do elemento de transmissão e blo-
queie com a mola de retenção ③.

 4  Cole a junta plana ⑤ ao fundo do prato 
da flange ④.

 5  Fixe o prato da flange ④ com dois parafu-
sos sextavados ⑥ no lado direito da arca-
da do actuador linear. Coloque a ani-
lha ⑦ e o O-ring ⑧ debaixo do parafuso 
sextavado esquerdo ⑥.

 6  Fixe a alavanca de grampos ⑨ à haste do 
actuador linear.

 7  Desaperte a tampa da caixa.
 8  Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ④. Fixe depois o elemento 
de transmissão para que o pino da alavan-
ca de grampos ⑨ encaixe na ranhura da 
guia ②.

 9  Fixe a caixa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ⑩, duas anilhas 
molas ⑪ e duas anilhas ⑫.

10  Substitua a capa indicada pela capa preta 
⑯, porque a indicação de posição da 
válvula está na haste do actuador linear. 
Fixe e rode a capa ⑯ no suporte do ex-
cêntrico até que encaixe.

11  Fixe a tampa da caixa.
12  Fixe a cobertura ⑬ na parte de trás da 

arcada do actuador linear.

Montagem em Actuadores Lineares SAMSON
Tipo 3277 sem posicionador

Para montar em Actuadores Lineares SAMSON 
Tipo 3277 (consulte a Folha Técnica T 8311 
EN e as Instruções de Montagem e Operação 
EB 8311 EN), é necessário um kit de monta-
gem (consulte a Fig. 5).

▶  Equipamentos sem válvula piloto
Substitua o filtro de ar de exaustão na tampa 
da caixa com um obturador roscado ⑭, por-
que a ventilação passa através da tampa ⑬ 
no actuador linear. Aperte o filtro de ar de 
exaustão na tampa ⑬.

▶  Equipamentos com válvula piloto
Substitua o filtro de ar de exaustão na tampa 
da caixa com um obturador roscado ®, por-
que a ventilação passa através da tampa ⑬ 
no actuador linear. Aperte o filtro de ar de 
exaustão na tampa ⑬.
Em equipamentos com dois filtros de ar de 
exaustão (consulte “Filtro de ar de exaustão/
grau de protecção“ na página 13), um dos 
filtros de ar de exaustão permanece na tampa 
da caixa.

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Inserir o obturador de acordo com a função 
“externa“ no orifício de output na flange da 
válvula amplificadora (estado inicial).
Introduza o O-ring ⑮ no canal de output no 
fundo da válvula amplificadora.

▶  Retorno do ar de exaustão para equipa-
mentos com

Válvulas Amplificadoras Tipos 3777-X030/-
X63X Feche a saída 4 da válvula amplifica-
dora com um obturador roscado se não ocor-
rer retorno de ar de exaustão no actuador li-
near.



Montagem em Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277 sem posicionador

Fig. 5
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Kit de montagem para Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277

Nº de encomenda 1400-7220 1400-7221

① 1 × Junta moldada Área da membrana 240/350 cm2 Área da membrana 700 cm2

② 1 × Guia
③ 1 × Mola de retenção ∅ 5 × 0,8
④ 1 × Prato da flange
⑤ 1 × Junta plana
⑥ 2 × Parafuso sextavado M 5 × 12 DIN EN 24 017
⑦ 1 ×Anilha DIN 125 – 5.3
⑧ 1 × O-ring 5 ×1,2
⑨ 1 × Alavanca de grampos
⑩ 2 ×  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada

M 6 × 12 DIN 912
⑪ 2 × Anilha mola DIN 127 – formato B 6
⑫ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
⑬ 1 × Cobertura
⑭ 2 × Obturador roscado 1/4“
⑮ 1 × O-ring 4 × 2
⑯ 1 × Capa de cobertura

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Exaustão filtro
de ar

Obturador roscado Mola

Tipo 3777
Bloco de Ligação/
Válvula
Amplificadora

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora
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▶ Instruções de montagem
 1  Retire o obturador roscado do fundo da 

caixa rodando com uma chave de parafu-
sos.

 2  Introduza a junta moldada ① na ranhura 
no fundo da caixa.

 3  Fixe a guia ② com a mola na parte de 
fora do elemento de transmissão e blo-
queie com a mola de retenção ③.

 4  Cole a junta plana ⑤ ao fundo do prato 
da flange ④.

 5  Ligue o prato da flange ④ com dois para-
fusos sextavados ⑥ no lado direito da ar-
cada do actuador linear. Coloque a ani-
lha ⑦ e o O-ring ⑧ debaixo do parafuso 
sextavado esquerdo ⑥.

 6  Ligue a alavanca de grampos ⑨ à haste 
do actuador linear.

 7  Desaperte a tampa da caixa.
 8  Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ④. Fixe depois o elemento 
de transmissão para que o pino da alavan-
ca de grampos ⑨ encaixe na ranhura da 
guia ②.

 9  Fixe a caixa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ⑩, duas anilhas 
molas ⑪ e duas anilhas ⑫.

10  Substitua a capa indicada pela capa pre-
ta ⑯, porque a indicação de posição da 
válvula está na haste do actuador linear. 
Fixe e rode a capa ⑯ no suporte do ex-
cêntrico até que encaixe.

11  Fixe a tampa da caixa.
12  Fixe a cobertura ⑬ na parte de trás da 

arcada do actuador linear.

Montagem em SAMSON Tipo 3277-5
Actuadores Lineares (externos) sem posicionador

Para montar em Actuadores Lineares SAMSON 
Tipo 3277 (consulte a Folha Técnica 
T 8311 EN e as Instruções de Montagem e 
Operação EB 8311 EN), é necessário um kit 
de montagem (consulte a Fig. 6).

▶  Equipamentos sem válvula piloto
Substitua o obturador de ventilação/filtro de 
ar de exaustão na tampa da caixa ⑭, por-
que a ventilação passa através da cobertura 
⑬ no actuador linear.
Aperte a tampa do obturador de ventilação/
filtro de ar de exaustão ⑬.

▶  Equipamentos com válvula piloto
Substitua o filtro de ar de exaustão na tampa 
da caixa com um obturador roscado ⑭, por-
que a ventilação passa através da tampa ⑬ 
no actuador linear. Aperte o filtro de ar de 
exaustão na tampa ⑬.
Em equipamentos com dois filtros de ar de 
exaustão (consulte “Filtro de ar de exaustão/
grau de protecção“ na página 13), um dos 
filtros de ar de exaustão permanece na tampa 
da caixa.

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Inserir o obturador de acordo com a função 
“externa“ no orifício de output na flange da 
válvula amplificadora (estado inicial).
Introduza o O-ring ⑮ no canal de output no 
fundo da válvula amplificadora.



Montagem em Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277-5 (externos) sem posicionador

Fig. 6
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Kit de montagem para Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277-5 (externos)

Nº de encomenda 1400-7219

① 1 × Junta moldada
② 1 × Guia
③ 1 × Mola de retenção ∅ 5 × 0,8
④ 1 × Prato da flange
⑤ 1 × Junta plana
⑥ 2 × Parafuso sextavado M 5 × 12 DIN EN 24 017
⑦ 1 ×Anilha DIN 125 – 5.3
⑧ 1 × O-ring 5 ×1,2
⑨ 1 × Alavanca de grampos
⑩ 2 ×  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada

M 6 × 12 DIN 912
⑪ 2 × Anilha mola DIN 127 – Formato B 6
⑫ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
⑬ 1 × Cobertura
⑭ 2 × Obturador roscado 1/4“
⑮ 1 × O-ring 4 × 2
⑯ 1 × Capa de cobertura

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Exaustão filtro
de ar

Obturador roscado Mola

Tipo 3777
Bloco de Ligação/
Válvula
Amplificadora

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora
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Montagem em SAMSON Tipo 3277-5
Actuadores Lineares (internos) sem posicionador

Para montar em Actuadores Lineares SAMSON 
Tipo 3277-5 com encaminhamento interno da 
pressão de comando (consulte as Folhas 
Técnicas T 8311 EN e as Instruções de 
Montagem e Operação EB 8311 EN), é 
necessário um kit de montagem (consulte a 
Fig. 7).

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X030

Apenas os equipamentos com Válvula 
Amplificadora Tipo 3777-X030 podem ser 
montados em Actuadores Lineares SAMSON 
Tipo 3277-5 com encaminhamento interno da 
pressão de comando. A pressão de comando 
é então ligada opcionalmente ao fundo da 
câmara superior da membrana através dos 
orifícios na arcada e através da placa de co-
mutação.

▶ Instruções de montagem
 1  Desaperte a válvula amplificadora da cai-

xa (consulte “Ligação pneumática“, pági-
na 12).

 2  Insira o obturador de acordo com a função 
“interna“ no orifício de saída na flange da 
válvula amplificadora.

 3  Ligue a válvula amplificadora à caixa.
 4  Feche a ligação 2 com o obturador rosca-

do ⑯ e a junta ⑰.
 5  Feche a ligação 4 com um obturador ros-

cado ⑭.
 6  Insira o O-ring ⑮ no orifício de saída no 

fundo da válvula amplificadora.
 7  Retire o obturador roscado do fundo da 

caixa rodando com uma chave de parafu-
sos.

 8  Introduza a junta moldada ① na ranhura 
no fundo da caixa.

 9   Fixe a guia ② com a mola na parte de 
fora do elemento de transmissão e blo-
queie com a mola de retenção ③.

10  Cole a junta plana ⑤ ao fundo do prato 
da flange ④.

11   Fixe o prato da flange ④ com dois parafu-
sos sextavados ⑥ no lado direito da arca-
da do actuador linear. Coloque a ani-
lha ⑦ e o O-ring ⑧ debaixo do parafuso 
sextavado esquerdo ⑥.

12  Fixe a alavanca de grampos ⑨ à haste do 
actuador linear.

13   Desaperte a tampa da caixa.
14  Coloque a caixa nas uniões roscadas do 

prato da flange ④. Fixe depois o elemento 
de transmissão para que o pino da alavan-
ca de grampos ⑨ encaixe na ranhura da 
guia ②.

15  Fixe a caixa com dois parafusos cilíndri-
cos de cabeça sextavada ⑩, duas anilhas 
molas ⑪ e duas anilhas ⑫.

16  Substitua a capa indicada pela capa pre-
ta ⑯, porque a indicação de posição da 
válvula está na haste do actuador linear. 
Fixe e rode a capa ⑯ no suporte do ex-
cêntrico até que encaixe.

17  Fixe a tampa da caixa.
18  Fixe a cobertura ⑬ na parte de trás da 

arcada do actuador linear.
19  Substitua o filtro de ar de exaustão na co-

bertura da caixa com um obturador rosca-
do ⑭, porque a ventilação passa através 
da cobertura ⑬ no actuador linear.

20  Aperte o filtro de ar de exaustão na cober-
tura ⑬.
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Montagem em Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277-5 (internos) sem posicionador

Fig. 7

Kit de montagem para Actuadores Lineares SAMSON Tipo 3277-5 (internos)

Nº de encomenda 1400-7222 1400-7223

① 1 × Junta moldada Ligação G 1/4 Ligação NPT 1/4
② 1 × Guia
③ 1 × Mola de retenção ∅ 5 × 0,8
④ 1 × Prato da flange
⑤ 1 × Junta plana
⑥ 2 × Parafuso sextavado M 5 × 12 DIN EN 24 017
⑦ 1 ×Anilha DIN 125 – 5.3
⑧ 1 × O-ring 5 ×1,2
⑨ 1 × Alavanca de grampos
⑩ 2 ×  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada

M 6 × 12 DIN 912
⑪ 2 × Anilha mola DIN 127 – Formato B 6
⑫ 2 × Anilha DIN 125 – 6.4
⑬ 1 × Cobertura
⑭ 2 × Obturador roscado 1/4“
⑮ 1 × O-ring 4 × 2
⑯ 1 × Obturador de tubagem com cabeça sextavada DIN 908 – 1/4“
⑰ 1 × Junta 13,5 ×17 ×1,5 (apenas para G 1/4)
⑱ 1 × Capa de cobertura

Fim de Curso
Tipo 3776

”externo”

Obturador

Exaustão filtro
de ar

Obturador roscado Mola

Tipo 3777-X030
Válvula
Amplificadora



Ligação pneumática

Para equipamentos com válvula piloto, a 
tubagem de alimentação de ar e os para-
fusos só podem ser instalados e montados 

por pessoal experimentado. Devem ser verificados 
regularmente em relação a fugas e danos e, se for 
necessário, reparados. Antes de iniciar qualquer tra-
balho de reparação, todos os tubos de alimentação 
que vão ser abertos devem ser despressurizados.
A alimentação de ar não pode exceder a pressão 
máxima permitida.

As ligações de ar no Bloco de Ligação/Válvula 
Amplificadora Tipo 3777 são orifícios com rosca 
G (NPT) 1/4.
Devem ser utilizados preferencialmente ângulos de 
suporte para tubo 6×2 ou abraçadeiras 4×1.
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Fig. 8

Elementos de filtragem para alimentação de ar

Para proteger a válvula piloto contra partícu-
las sujas, a ligação 9 da alimentação de ar 
está equipada com um tamiz, malha de 
100 µm, e um filtro, malha de 30 µm.
Os elementos do filtro devem ser limpos ou 
substituídos quando estiverem contaminados 
(consulte a Fig. 8).

▶ Limpar/substituir os elementos do filtro
1  Desaperte o tamiz ⑧ da ligação 9 com 

uma chave de parafusos (chave com ponta 
de 7 a 9 mm). Limpe/substitua e aperte na 
ligação 9.

2  Remova o bloco da ligação/válvula ampli-
ficadora da caixa depois de remover os 
dois parafusos cilíndricos de cabeça sexta-
vada ⑥ e as duas anilhas molas ⑦.

3  Puxe o filtro ④ para fora da caixa.
  Limpe/substitua e reinsira na caixa. 

Assegure-se que verificou se a junta ③ está 
posicionada correctamente.

4  Ligue o bloco de ligação/válvula amplifica-
dora com dois parafusos cilíndricos com ca-
beça sextavada ⑥ e duas anilhas molas ⑦ à 
caixa. Antes de montar, certifique-se que ve-
rifica se as juntas ① ou ⑤ e os dos O-rings 
② estão posicionados correctamente.

�

Peças de substituição Nº de encomenda

① Junta sem restrição 1890-3891
② O-ring 6 ×1 0430-1155
③ Junta 12 × 2 0430-1134
④ Filtro 0550-0653
⑤  Junta com bola 1890-3892

(apenas se for utilizada uma válvula piloto)
⑥  Parafuso cilíndrico de cabeça sextavada 8333-1191

M 4 ×30 DIN 912
⑦ Anilha mola DIN 127 – formato B 4 8392-0654
⑧ Tamiz 0550-0213

Ligação pneumática

Alimentação de ar
Pneumático 2,2 … 10 bar
Ambiente Condensação Partícula Óleo
temperatura ajustado tamanho resíduos
(°C) (°C) (µm) (mg/m3)
+15 … +35 +10 ≤5 ≤0,1
−15 −20
−32 −40
−60 −70



Filtro de ar de exaustão/grau de protecção

▶ Equipamentos sem válvula piloto
Estes equipamentos estão equipados com um 
obturador de ventilação (IP 54), um filtro (IP 
54) ou uma válvula de verificação (IP 65) na 
cobertura da caixa.
Para montar em Actuadores Lineares 
SAMSON Tipos 3277 e 3277-5, o obturador 
de ventilação deve ser substituído por um fil-
tro de ar de exaustão.
▶  Equipamentos com válvula piloto
Estes equipamentos estão equipados com um 
ou dois filtros (IP 54), uma ou duas válvulas 
de verificação de filtros (IP 65) na cobertura 
da caixa.
A quantidade de filtros de ar de exaustão 
depende do valor Kvs da válvula amplificado-
ra/bloco de ligação (consulte a tabela).
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Redutores

Fig. 9

Redutores

▶  Equipamentos com Válvula Amplificadora 
Tipo 3777-X632/-XX53

Estes equipamentos estão equipados com redu-
tores de ar de alimentação/redutores de ar de 
exaustão (consulte a Fig. 9). Podem ser ajusta-
dos tempos diferentes para abrir e fechar rodan-
do os parafusos redutores ① e ② para a direita 
(abrir) ou para a esquerda (fechar) utilizando 
uma chave de parafusos (por exemplo, para 
actuadores rotativos com um rácio de 1:15).
Com parafusos redutores fechados, é garantido 
um fluxo mínimo.

Válvula amplificadora Redutores

Tipo Ligação Função Valor Kvs

3777-X632 2 ① Ar de exaustão 0,01 … 0,18
 2 ② Ar de alimentação

3777-XX53 4 ① Ar de exaustão 0,01 … 0,23
 2 ② Ar de exaustão

Bloco de ligação/Válvula amplificadora Filtro de ar
Tipo Valor Kvs de exaustão
3777-X010 0,01 1 ×
3777-X020 0,01 1 ×
3777-X030 0,20 1 ×
3777-X630 0,30 2 ×
3777-X632 0,18 1 ×
3777-XX50 0,30 2 ×
3777-XX53 0,23 2 ×

Nota importante para equipamen-
tos com Válvula Amplificadora 
Tipos 3777-XXXX de índice -01

▶  Equipamentos com Tipos
-X030-01/-X630-01/-X650-01/-X250-01/
-X350-01/-X450-01/-X550-01
Válvula Amplificadora

Estes equipamentos incluem elementos rosca-
dos com um diâmetro de 3 mm nas ligações 
de saída. Não remova os elementos roscados, 
caso contrário não pode ser garantido um 
funcionamento fiável.

�



Cabos de ligação

A alimentação de energia é ligada através de 
passa cabos M20x1,5 a um borne na caixa 
com dois conectores do tipo tomada, de acor-
do com DIN 43650, com conectores tipo to-
mada (fabricados por Harting) ou com conec-
tores redondos (fabricados por Binder).
É recomendada a utilização de cabos de liga-
ção com uma secção transversal condutora de 
0,5 mm2 e um diâmetro externo de 6 a 
9 mm.

Válvula piloto/função de operação manual

Para circuitos seguros, só devem ser 
utilizadas válvulas piloto sem a fun-
ção de operação manual.

▶ Equipamentos com válvula piloto
A válvula piloto, que é composta por um conver-
sor binário E/P ① e um redutor de pressão ②, é 
fornecida opcionalmente com uma função de 
operação manual ③ (consulte a Fig. 10).
Quando a tensão nominal não está disponível, a 
válvula piloto pode ser operada por um botão ou 
por um interruptor de botão utilizando uma cha-
ve de parafusos (chave com ponta de 4,5 mm).

Ligação eléctrica

No que se relaciona com a instala-
ção eléctrica do equipamento, os 
regulamentos electrotécnicos rele-
vantes e os regulamentos de pre-

venção de acidentes do país onde o equipa-
mento é utilizado devem ser respeitados. Na 
Alemanha são os regulamentos VDE e os regu-
lamentos de prevenção de acidentes da asso-
ciação seguradora da responsabilidade dos 
empregadores.
Para montagem em áreas perigosas, aplicam-
se os regulamentos nacionais respectivos do 
país onde o equipamento é utilizado. Na 
Alemanha é VDE 0165.
Para ligação a circuitos eléctricos seguros in-
trinsecamente certificados, aplica-se o 
Certificado de Conformidade PTB No. Ex-
97.D.2 107 (consulte a página 23). Quando 
são ligados a sinais de tensão DC, a polarida-
de correcta deve ser assegurada.
Os parafusos revestidos na caixa não devem 
ser violados.
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Fig. 10

Válvula piloto/função de operação manual

�

�

① Conversor binário E/P
② Redutor de pressão
③ Função de operação manual
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Fig. 11

Esquemas de ligação para bornes

3 contactos indutivos (2 fios) 2 contactos indutivos (3 fios)

2 válvulas piloto
3 contactos indutivos (2 fios)

1 válvula piloto
3 contactos eléctricos (contactos de comutação)

1 válvula piloto
3 contactos indutivos (3 fios)

2 válvulas piloto
2 contactos indutivos (3 fios)

2 contactos eléctricos (contactos de comutação)

2 válvulas piloto
2 contactos eléctricos (contactos de comutação)



Fig. 12 · ● = Codificação (apenas se forem utilizados 2 conectores tipo tomada)

Esquemas de ligação para conectores tipo tomada de acordo com DIN 43650
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2 contactos indutivos (2 fios)

1 contacto eléctrico (contacto de comutação)2 contactos indutivos (3 fios)

2 válvulas piloto
2 contactos indutivos (2 fios)

2 válvulas piloto
1 contacto indutivo (3 fios)

2 válvulas piloto
1 contacto eléctrico (contacto de comutação)

1 válvula piloto
3 contactos indutivos (2 fios)

1 válvula piloto
1 contacto indutivo (2 fios)

2 contactos eléctricos (contactos de comutação)

1 contacto indutivo (3 fios)



Fig. 13 · ● = Codificação (apenas se forem utilizados 2 conectores tipo tomada)

Esquemas de ligação para conectores tipo tomada (fabricados por Harting)
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1 válvula piloto
3 contactos indutivos (2 fios)

1 válvula piloto
2 contactos indutivos (3 fios)

2 válvulas piloto
2 contactos indutivos (2 fios)

1 válvula piloto
1 contacto eléctrico (contacto de comutação)

2 válvulas piloto
1 contacto indutivo (3 fios)

2 válvulas piloto
3 contactos indutivos (3 fios)

1 válvula piloto
2 contactos eléctricos (contactos de comutação)

2 válvulas piloto
3 contactos eléctricos (contactos de comutação)

2 válvulas piloto
3 contactos indutivos (2 fios)



Fig. 14 · ● = Codificação (apenas se forem utilizados 2 conectores redondos)

Esquemas de ligação para conectores redondos (fabricados por Binder)
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3 contactos indutivos (2 fios) 2 contactos indutivos (3 fios)

1 válvula piloto
2 contactos indutivos (2 fios)

2 válvulas piloto
3 contactos indutivos (2 fios)

1 válvula piloto
2 contactos indutivos (3 fios)

2 válvulas piloto
3 contactos indutivos (3 fios)

2 contactos eléctricos (contactos de comutação)

2 válvulas piloto
3 contactos eléctricos (contactos de comutação)

2 válvulas piloto
1 contacto indutivo (3 fios)



Contactos

Os equipamentos estão equipados com con-
tactos indutivos, detector de proximidade du-
plo indutivo ou micro-interruptores eléctricos 
(consulte a página 20 ff.).
Na maioria das aplicações, os contactos são 
ajustados para fornecer um sinal quando o 
actuador atinge uma das suas posições finais. 
O ponto de comutação pode também ser ajus-
tado para qualquer posição dentro do interva-
lo de rotação ou intervalo de curso para assi-
nalar uma posição intermédia.

Decalagem do ponto de comutação
devido a alterações de temperatura

Os contactos e os seus pontos de actuação 
são sensíveis a alterações de temperatura.
Para assegurar a comutação segura, a histé-
rese de comutação entre o ponto de comuta-
ção do actuador e o ponto de comutação do 
contacto deve ser maior do que a decalagem 
do ponto de comutação devido a alterações 
de temperatura. Deste modo, quando ajusta 
os contactos, a decalagem do ponto de comu-
tação deve ser compensada com x rotações 
do parafuso de ajuste (consulte a tabela 
“Dados de ajuste“).
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Dados de ajuste
Decalagem do ponto de comutação ΔT = 50 K

Ângulo de rotação Curso
≤2° ≤0,8 mm
Rotação do parafuso de ajuste
x = 1/16 x = 1/16
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Contactos indutivos

Para equipamentos com contactos induti-
vos ③, o veio ① está equipado com até três 
terminais metálicos ajustáveis ② (consulte a 
Fig. 15).
Quando o terminal metálico está dentro do 
campo magnético do contacto indutivo, o 
contacto é atenuado e o output aumenta a sua 
resistência (função de comutação “contacto 
aberto“). Quando o terminal metálico já não 
se encontra dentro do campo magnético, o 
contacto indutivo é desatenuado e o output 
diminui a sua resistência (função de comuta-
ção “contacto fechado“).
Se os equipamentos tiverem sido ligados pelo 
fabricante, os terminais metálicos são ajusta-
dos, para que os contactos indutivos sejam 
desatenuados nos pontos de comutação da 
válvula de controlo (função de comutação 
“contacto fechado“).

Ajustar os pontos de comutação de contactos indutivos

Fig. 15 · Equipamento sem tampa da caixa e capa/capa preta de cobertura

▶ Ajustar os pontos de comutação
1  Desaperte a tampa da caixa.
2  Puxe para fora a capa/capa preta de 

cobertura do suporte do excêntrico.
3  Mova a válvula de controlo para o ponto 

de comutação pretendido.
4  Rode o parafuso de ajuste ④ com uma 

chave de parafusos, até que o terminal 
metálico ② se mova para fora do campo 
magnético do contacto indutivo ③ e que o 
sinal de saída mude de “0“ para “1“.

5  Para compensar a decalagem do ponto de 
comutação devido a alterações de tempe-
ratura, rode o parafuso de ajuste ④ com x 
rotação no sentido oposto (consulte a tabe-
la “Dados de ajuste“ na página 19).

6  Mova a válvula de controlo para fora do 
ponto de comutação e verifique se o sinal 
de saída muda de “1“ para “0“.

7  Mova de novo a válvula de controlo para 
a posição de comutação e verifique o pon-
to de comutação.

8  Fixe e rode a capa/capa preta da cobertura 
no suporte do excêntrico até que encaixe.

9  Fixe a tampa da caixa.

① Veio
② Terminal metálico
③ Contacto indutivo
④ Parafuso de ajuste



Detector de proximidade indutivo duplo

Para equipamentos com detector de proximida-
de indutivo duplo ③, o veio ① está equipado 
com um terminal metálico ajustável ② com um 
ângulo de rotação de 70° ou 90° (consulte a 
Fig. 16).
Quando o terminal metálico está dentro do 
campo magnético do detector de proximidade, 
o contacto é atenuado e o output aumenta a sua 
resistência (função de comutação “contacto 
aberto“). Quando o terminal metálico já não se 
encontra dentro do campo magnético, o detec-
tor de proximidade é desatenuado e o output 
diminui a sua resistência (função de comutação 
“contacto fechado“).
O terminal metálico é concebido para que, nos 
pontos de comutação da válvula de controlo, os 
detectores de proximidade sejam desatenuados 
(função de comutação “contacto fechado“).
Quando o dispositivo é montado num actuador 
rodado 90°, os cabos de ligação dos detectores 
de proximidade devem ser mudados para assi-
nalar correctamente os pontos de comutação 
“fechado“ e “aberto“.

Ajustar pontos de comutação para detector de proximidade indutivo duplo

Fig. 16 · Equipamento sem tampa da caixa e capa/capa preta de cobertura

▶ Ajustar os pontos de comutação
1 Desaperte a tampa da caixa.
2  Puxe para fora a capa/capa preta de cober-

tura do suporte do excêntrico.
3  Mova a válvula de controlo para a posição 

de comutação "fechada".
4  Rode o parafuso de ajuste ④ com uma chave 

de parafusos, até que o terminal metálico ② 
se mova para fora do campo magnético do 
detector de proximidade "fechado" e que o 
sinal de saída mude de “0“ para “1“.

5  Para compensar a decalagem do ponto de 
comutação devido a alterações de temperatu-
ra, rode o parafuso de ajuste ④ com x rota-
ção no sentido oposto (consulte a tabela 
“Dados de ajuste“ na página 19).

6  Mova a válvula de controlo para a posição 
de comutação "aberta" e verifique se o sinal 
de saída do detector de proximidade "aber-
to" muda de “0“ para “1“.

7  Mova de novo a válvula de controlo para a 
posição de comutação "fechada" e verifique 
o ponto de comutação.

8  Fixe e rode a capa/capa preta da cobertura 
no suporte do excêntrico até que encaixe.

9 Fixe a tampa da caixa.

① Veio
② Terminal metálico
③ Detector de proximidade indutivo duplo
④ Parafuso de ajuste
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Ajustar pontos de comutação para micro-interruptores eléctricos

Fig. 17 · Equipamento sem tampa da caixa, capa/capa preta de cobertura e placa de cobertura

Micro-interruptores eléctricos

A placa de cobertura debaixo da 
tampa da caixa não deve ser remo-
vida.

Para equipamentos com micro-interruptores 
eléctricos, o veio ① está equipado com até 
três discos de excêntrico ajustáveis ②. Cada 
disco de excêntrico ② actua um micro-inter-
ruptor eléctrico ③ através do rolo montado na 
alavanca do interruptor ④ (consulte a 
Fig. 17).
Os micro-interruptores têm um contacto de 
comutação que pode ser utilizado como um 
contacto normalmente aberto ou normalmente 
fechado.

① Veio
② Disco de excêntrico
③ Micro-interruptor eléctrico
④ Alavanca do interruptor
⑤ Parafuso de ajuste

▶ Ajustar os pontos de comutação
1 Desaperte a tampa da caixa.
2  Puxe para fora a capa/capa preta de co-

bertura do suporte do excêntrico.
3  Mova a válvula de controlo para o ponto 

de comutação pretendido.
4  Rode o parafuso de ajuste ⑤ com uma 

chave de parafusos até que o disco do 
excêntrico ② actue o micro-interruptor ③ e 
que o sinal de saída mude.

5  Para compensar a decalagem do ponto de 
comutação devido a alterações de tempe-
ratura, rode o parafuso de ajuste ④ com x 
rotação no sentido oposto (consulte a tabe-
la “Dados de ajuste“ na página 19).

6  Mova a válvula de controlo para fora do 
ponto de comutação e verifique se o sinal 
de saída muda.

7  Mova de novo a válvula de controlo para 
a posição de comutação e verifique o pon-
to de comutação.

8  Fixe e rode a capa/capa preta da cober-
tura no suporte do excêntrico até que en-
caixe.

9 Fixe a tampa da caixa.
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Certificações

Certificado de Conformidade
PTB No. Ex-97.D.2107

Classe de temperatura  T 6 T 5 T 4
Temperatura ambiente máxima +60°C +70°C +80°C
 mínima −45°C

Válvula piloto (Terminais de parafuso +81, −82, +83, −84 ou conector tipo tomada)
Ui  25 V  27 V  28 V  30 V 32 V
Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 90 mA
Pi sem limite de potência
Li depreciável
Ci depreciável
Arrancador (Bornes de parafuso +41, −42, +45, −46, +51, −52 ou conector tipo tomada)
Ui  16 V
Ii  52 mA
Pi 169 mW
Li 250 µH
Ci  60 nF

EEx ia IIC T6

Para ligar a um circuito eléctrico intrinsecamente seguro certificado, os valores máximos permi-
tidos para tensão de entrada Ui, corrente de entrada Ii, potência de entrada Pi, indutância inter-
na Li e capacidade interna Ci são apresentados na tabela seguinte:

A tabela seguinte apresenta a temperatura ambiente permitida dentro das classes de temperatura:

Nota: A Declaração de Conformidade está disponível sob pedido.
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