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Cuprins Instrucþiuni de siguranþã

Instrucþiuni generale de siguranþã

4 Asamblarea, pornirea ºi operarea dispozitivului pot fi efectuate numai de personal
calificat, instruit ºi familiarizat cu acest produs.
Conform acestor instrucþiuni de montare ºi operare, prin personal calificat se
înþelege orice persoanã capabilã sã aprecieze sarcina care i-a fost atribuitã ºi sã
recunoascã posibilele pericole datoritã pregãtirii lor de specialitate, cunoºtinþelor
ºi experienþei lor precum ºi cunoºtinþelor privind standardele
relevante.

4 Orice pericole ce pot fi cauzate de cãtre presiunea de semnal sau piesele mobile
ale servomotorului, trebuie prevenite prin adoptarea mãsurilor
adecvate.

4 Transportarea ºi depozitarea corectã sunt responsabilitatea clientului.



1 Construcþie ºi principiu
de funcþionare

Servomotoarele tip 3271 sunt utilizate în
special pentru conectare la robinetele seria
240, 250, 260 ºi 280.

Tipul 3271-5 cu o carcasã din aluminiu turnat
sub presiune ºi suprafeþe utile de lucru ale
membranei de 60 ºi 120 cm2, este montat pe
robinetele tip 3510 ºi pe robinetele seria 240.
Servomotorul tip 3271 este format din douã
casete ale membranei, o membranã rulantã
ºi arcuri.
Servomotoarele cu acþionare adiþionalã
manualã sunt echipate suplimentar cu o roatã
de manevrã montatã pe caseta superioarã a

membranei sau montate pe partea lateralã a
jugului robinetului. Roata de manevrã miºcã tija
de acþionare printr-un ax. Servomotorul tip
3271 poate fi echipat ca versiune specialã cu
un opritor mecanic al cursei reglabil (Fig. 7).

Presiunea de semnal creeazã o forþã la
suprafaþa membranei care este compensatã de
arcurile (6) dispuse în servomotor. Numãrul de
arcuri ºi comprimarea lor determinã domeniul
de reglare (domeniul presiunii de semnal)
þinând cont de cursa nominalã, care este direct
proporþionalã cu presiunea de semnal.
Pot fi instalate un numãr maxim de 30 de
arcuri, montate parþial unul în celãlalt.
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Fig. 2 · Desen de secþiune pentru tipul 3271
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Pentru servomotorul cu poziþia de siguranþã
“Robinet normal închis FA", presiunea de
acþionare este conectatã la racordul presiunii
de acþionare (11) pentru a umple camera
inferioarã a membranei cu aer, care determinã
miºcarea în sus a tijei de acþionare.
Pentru servomotorul cu poziþia de siguranþã
“Robinet normal deschis FE", presiunea de
acþionare este conectatã la racordul presiunii
de acþionare (4) pentru a umple camera
superioarã a membranei cu aer, care
determinã miºcarea în jos a tijei de acþionare.
Conectorul tijei (16) conecteazã tija de
acþionare (2) la tija conului robinetului.

Poziþia de siguranþã

Când presiunea de semnal dispare, poziþia de
siguranþã a servomotoruluie depinde de
instalarea arcurilor în camera superioarã sau
inferioarã a membranei.

Robinet normal închis
Când presiunea de semnal este redusã sau
când alimentarea cu aer este întreruptã,
arcurile miºcã tija de acþionare în jos ºi închid
robinetul. Robinetul se deschide când
presiunea de semnal creºte suficient pentru a
depãºi forþa exercitatã de arcuri.
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Fig. 3 · Servomotoare tip 3271-5 cu suprafaþa utilã a membranei de 120 cm
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Robinet normal deschis
Când presiunea de semnal este redusã sau
când alimentarea cu aer este întreruptã,
arcurile miºcã tija de acþionare în sus ºi
deschid robinetul. Robinetul se închide când
presiunea de semnal creºte destul pentru
a depãºi forþa exercitatã de arcuri.

Servomotorul în tandem (Fig. 4) are douã
membrane conectate una la cealaltã.
Presiunea de semnal produce o forþã de
acþionare doublã faþã de servomotorul cu
o singurã membranã.

Servomotoarele cu acþionare adiþionalã
manualã (Fig. 5) sunt echipate cu o roatã de

manevrã care miºcã tija de acþionare printr-un
ax dupã ce mecanismul de blocare
(contrapiuliþa) a fost decuplat. O roatã de
manevrã montatã lateral (Fig. 8) miºcã tija
peste o roatã dinþatã conicã sau melcatã.

Notã!
Consultaþi Instrucþiunile de montare ºi operare
ale robinetului pentru montarea sau
demontarea servomotorului de la
robinet.Servomotoarele cu o suprafaþã
a membranei de 2800 cm

2
cântãresc 450 kg

ºi nu pot fi montate pe robinet la locul de
instalare.
Important!
Servomotoarele pneumatice sunt proiectate
pentru a rezista la o presiune maximã de
alimentare de 6 bari.
Pentru a preveni deteriorarea servomotoarelor,
nu permiteþi presiunii de alimentare sã
depãºeascã valoarea superioarã a domeniului
arcului cu mai mult de 3 bari când servomotorul
este folosit pentru serviciul de întrerupere a
debitului (robinet on-off) cu poziþia de siguranþã
“Robinet normal deschis”.
Etichetaþi servomotoarele care au o presiune
de alimentare redusã cu un autocolant
“presiunea max. de alimentare limitatã la …
bar”.
Presiunea maximã de alimentare pentru
servomotoarele cu poziþia de siguranþã
“Robinet normal închis” ºi opritoare mecanice
ale cursei nu trebuie sã depãºeascã valoarea
superioarã a domeniului arcului cu mai mult de
1,5 bari.
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Fig. 4 · Servomotor în tandem
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2 Operare

Notã! Aplicaþi presiunea de acþionare numai
la camera membranei care nu conþine arcuri.
Pentru o operare fãrã probleme a
servomotorului, este important ca dopul de
aerisire (3) sã nu fie blocat. Asiguraþi-vã cã la
versiunile cu roatã de manevrã tija conului se
poate miºca liber când robinetul este poziþionat
de cãtre servomotor prin miºcarea roþii de
manevrã în poziþie neutrã (Fig. 5 pentru 240
pânã la 700 cm

2
ºi Fig. 8 pentru 1400 ºi

2800 cm
2
).

2.1 Inversarea sensului
de operare (funcþiei de
siguranþã)

Sensul de operare, adicã poziþia de siguranþã,
a servomotoarelor pneumatice poate fi
schimbat. Înainte de a continua trebuie sã
demontaþi servomotorul de pe robinet.
Poziþia de siguranþã “Robinet normal închis”
sau “Robinet normal deschis” este specificatã
pe plãcuþa de identificare prin iniþialele FA sau
FE pentru servomotor
tip 3271 sau printr-un simbol pentru servomotor
tip 3271-5.

Atenþie!
Pentru a demonta un servomotor cu
arcurile pretensionate (se recunoaºte
prin bolþurile lungi de la camerele
membranei), întotdeauna desfaceþi
bolþurile scurte mai întâi ºi apoi
deºurubaþi concomitent ºi încet
bolþurile lungi pânã când arcurile
servomotorului sunt complet
decomprimate.

2.1.1 Tipul 3271

Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal închis” în “Robinet normal deschis”
(Fig. 2)

1. Deºurubaþi piuliþele ºi scoateþi bolþurile (9)
din casetele membranei.

2. Ridicaþi caseta superioarã a membranei (5)
ºi scoateþi arcurile (6).

3. Trageþi tija de acþionare (2) cu discul
membranei (7) ºi membrana (8) din caseta
inferioarã a membranei (10).

4. Deºurubaþi piuliþa (1), în timp ce þineþi
piuliþa (1.1) fixã cu o sculã adecvatã.
Atenþie! Continuaþi cu grijã pentru a evita
deteriorarea etanºãrilor tijei de acþionare.

Atenþie!
Nu slãbiþi piuliþa (1.1) de pe tija de acþionare.
Aceasta este vopsitã pentru a fi protejatã.
Dacã, totuºi, este slãbitã, este esenþial ca
dimensiunea “a” din partea superioarã a piuliþei
pânã la partea inferioarã a tijei de acþionare
sã fie pãstratã ca în figura 2 ºi ca în tabelul
de mai jos.

Element de
acþionare cm2

Dimensiunea a
în mm (Fig. 2)

120 100,5, sau 89 cu capãt cu filet

240 98,25

350 107,25

700

125 cu cursa nominalã de 15 mm
(0,4–1,2 bar)

144 pentru 30 mm ºi 40 mm
cursã nominalã

1400 230

2800 430

6 EB 8310 RO

Operare



5. Ridicaþi discul membranei cu tot cu
membranã ºi repuneþi-le în ordine inversã.
Strângeþi piuliþa (1).

6. Aplicaþi lubrifiant/pastã de etanºare
(nr. comandã 8152-0043) pe tija de
acþionare.

7. Aºezaþi discul membranei cu membrana pe
caseta superioarã a membranei. Introduceþi
arcurile (6) ºi împingeþi caseta inferioarã
a membranei peste tija de acþionare.

8. Înºurubaþi strâns piuliþele ºi bolþurile de la
caseta membranei.

9. Demontaþi dopul de aerisire (3) de la
caseta superioarã a membranei ºi
înºurubaþi-l în racordul presiunii de
acþionare de la caseta inferioarã a
membranei.

Acum arcurile servomotorului sunt comprimate
de jos pe discul membranei ºi determinã
retragerea tijei de acþionare. Presiunea de
acþionare este conectatã prin conexiunea (4) la
camera de sus a membranei. Tija de acþionare
începe sã se extindã când presiunea de
semnal depãºeºte forþa arcurilor.

10. Înregistraþi schimbarea poziþiei de siguranþã
pe plãcuþa de identificare!

Continuaþi în aceeaºi manierã pentru
servomotorul tip 3271-5, dar suplimentar
instalaþi plãcuþa metalicã (7.1).
Pentru versiunea destinatã ataºãrii robinetului
pentru micro-debite, instalaþi în plus bucºa (2.1)
pentru opritorul mecanic al cursei.
La servomotorul tip 3271-52 cu suprafaþa
membranei de 60 cm2, desfaceþi ºurubul (20)
ºi apoi scoateþi ºaiba (21) ºi manºonul (22).

Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal deschis” în “Robinet normal închis”
(Fig. 2)

1. Deºurubaþi piuliþele ºi scoateþi bolþurile (9)
ºi ridicaþi caseta superioarã a
membranei (5).

2. Trageþi discul membranei (7) ºi membrana
cu tija de acþionare (2) din caseta inferioarã
a membranei (10). Scoateþi arcurile (6).

3. Deºurubaþi piuliþa (1), în timp ce þineþi
piuliþa (1.1) fixã cu o sculã adecvatã.
Atenþie! Continuaþi cu grijã pentru a evita
deteriorarea etanºãrilor tijei de acþionare.

4. Scoateþi discul membranei cu membrana ºi
repuneþi-le în ordine inversã. Înºurubaþi
strâns piuliþa (1).

5. Acoperiþi tija de acþionare cu lubrifiant/
pastã de etanºare (nr. comandã
8152-0043) ºi introduceþi-o în camera
inferioarã a membranei împreunã cu discul
membranei ºi membrana.

6. Introduceþi arcurile (6) ºi puneþi caseta
inferioarã a membranei la locul ei.

7. Înºurubaþi strâns piuliþa ºi bolþurile de la
caseta membranei.

8. Scoateþi dopul de aerisire (3) de la
conexiunea inferioarã de presiune de
încãrcare ºi aºezaþi-l în conexiunea
superioarã.

Arcurile care sunt comprimate de sus pe discul
membranei determinã extinderea tijei de
acþionare.
Presiunea de semnal este conectatã prin
conexiunea (11) la camera inferioarã a
membranei. Tija de acþionare începe sã se
retragã când presiunea de semnal depãºeºte
forþa arcurilor.

9. Înregistraþi schimbarea poziþiei de siguranþã
pe plãcuþa de identificare!

Continuaþi în aceaºi manierã pentru
servomotorul tip 3271-5, dar instalaþi în plus
plãcuþa metalicã (7.1).
Pentru un servomotor destinat unui robinet
pentru micro-debite, instalaþi bucºa (2.1) pentru
opritorul cursei.

Pentru servomotor tip 3271-52 cu 60 cm2,
desfaceþi ºurubul (20) ºi apoi scoateþi ºaiba
(21) ºi manºonul (22).
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2.1.2 Doar pentru servomotor
cu roatã de manevrã

de 240, 350 ºi 700 cm2 (Fig. 5)

1. Desfaceþi contrapiuliþa (20) ºi eliberaþi
arcurile (6) prin rotirea roþii de
manevrã (17).

2. Desfaceþi ºtiftul filetat (26) ºi deºurubaþi
piuliþa de fixare (25) de la mufa (22).

3. Bateþi afarã manºonul de strângere (23)
ºi scoateþi inelul (24).

4. Deºurubaþi piuliþa inelarã (28) ºi ridicaþi
piesa cu flanºã (21).

Inversarea funcþiei de siguranþã  “Robinet
normal închis” în “Robinet normal deschis”

4 Continuaþi dupã cum este descris în
secþiunea 2.1.1. Totuºi, folosiþi expresia
“ax cu piuliþã (27)” în loc de “piuliþã (1)”.

Dupã inversarea sensului de operare:

1. Puneþi piesa cu flanºã (21) ºi piuliþa de
fixare (25). Apoi prindeþi piesa cu flanºã
(21) cu piuliþa inelarã (28).

2. Ataºaþi inelul (24) cu manºonul de
strângere (23).

3. Înºurubaþi piuliþa de fixare (25) pânã la
capãt pe mufa (22) ºi asiguraþi-o cu
ºtifturile filetate (26).

Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal deschis” în “Robinet normal închis”

4 Continuaþi dupã cum este descris în
secþiunea 2.1.1. Totuºi, folosiþi expresia
“ax cu piuliþã (27)” în loc de “piuliþã (1)”.
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Dupã inversarea sensului de operare:

1. Puneþi piesa cu flanºã (21) ºi piuliþa de
fixare (25) ºi apoi asiguraþi piesa cu flanºã
(21) cu piuliþa inelarã (28).

2. Ataºaþi inelul (24) cu manºonul de
strângere (23).

3. Înºurubaþi piuliþa de fixare (25) pânã la
capãt pe mufa (22) ºi asiguraþi-o cu
ºtifturile filetate (26).
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Fig. 5 · Servomotoare de 240, 350 ºi 700 cm
2

cu roatã de manevrã

17

20

21

22

23

24

25

3
4
5
6
7

8
6.1

10

112

16

26

27

28

8.1

9

2 Tija de acþionare

3 Dop de aerisire

4 Racord presiune de
acþionare

5 Caseta superioarã
a membranei

6 Arcuri

6.1 Arcuri suplimentare

7 Discul membranei

8 Membranã

9 Piuliþe ºi bolþuri

8.1 Colier de furtun

10 Caseta inferioarã
a membranei

11 Racord presiune de
acþionare

16 Conectorul tijei

17 Roatã de manevrã

20 Contrapiuliþã

21 Piesã cu flanºã

22 Mufã

23 Manºon de strângere

24 Inel

25 Piuliþa de fixare

Robinet normal deschis Robinet normal închis

Poziþia neutrã
Indicatorul indicã canalul
din mufã (22)



2.2 Înlocuirea membranei
ºi a etanºãrii tijei

Membrana (Fig. 2)

1. Scoateþi discul membranei (7) împreunã cu
membrana (8) ºi tija de acþionare (2) de pe
caseta membranei dupã cum este descris
în secþiunea 2.1.

2. Scoateþi colierul de furtun (8.1) ºi trageþi-l
împreunã cu membrana (8) de pe discul
membranei (7) (nu este necesar pentru
tipul 3271-5 întrucât membrana este fixatã
de plãcuþa metalicã (7.1)).

3. Întindeþi membrana nouã pe discul
membranei. Montaþi colierul de furtun (8.1)
uniform în canalul care îi este destinat ºi
strângeþi. Introduceþi o bucatã de cauciuc
de protecþie rezistent la uzurã între
membranã ºi ºurubul melcat al colierului
de furtun (brãþarã Jubilee) pentru a proteja
membrana.

4. Reasamblaþi servomotorul dupã cum este
descris în secþiunea 2.1.

Etanºarea tijei (Fig. 6)

1. Scoateþi discul membranei (7) împreunã cu
tija de acþionare (2) din caseta membranei
dupã cum este descris în secþiunea 2.1.

2. Acoperiþi noua etanºare a tijei (12) cu
lubrifiant/pastã de etanºare (nr. comandã
8152-0043) ºi introduceþi-o.

3. Dacã este necesar, înlocuiþi ºi lagãrul uscat
(12.1) ºi bucºa de curãþare (13) cu altele
noi.

4. Reasamblaþi servomotorul dupã cum este
descris în secþiunea 2.1.
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Fig. 6 · Etanºarea tijei de acþionare
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2.3 Reglarea opritorului cursei

(Tipul 3271 doar în versiuni speciale)

Opritorul cursei poate fi reglat în sus sau în jos
cu 50% din cursã.

Opritorul de jos al cursei
(robinet normal închis)

1. Desfaceþi contrapiuliþa (34) ºi deºurubaþi
capacul (33).

2. Desfaceþi contrapiuliþa (31) ºi reglaþi piuliþa
(32) pentru a seta opritorul cursei dupã
cum este necesar.

3. Strângeþi din nou contrapiuliþa (31).

Opritorul de sus al cursei
(robinet normal deschis)

1. Desfaceþi contrapiuliþa (34) ºi reglaþi
capacul (33) pentru a seta opritorul cursei
dupã cum este necesar.

2. Strângeþi din nou contrapiuliþa (34).
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Fig. 7 · Opritorul cursei
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Tija de acþionare
se retrage



2.4 Operarea manualã a tipului
3271 cu roatã de manevrã
montatã lateral

Notã! Pentru a opera roata de manevrã
la servomotoare cu suprafeþe ale membranelor
de 1400 ºi 2800 cm

2
, nu folosiþi scule

suplimentare cum ar fi un levier sau
o cheie fixã.

2.4.1 Operarea normalã cu roata
de manevrã blocatã

Roata de manevrã nu este folositã. Robinetul
este poziþionat de cãtre presiunea de semnal
pneumatic aplicatã robinetului.
Pentru a realiza acest lucru, ºtiftul de lângã tija
de acþionare trebuie sã fie în poziþia neutrã:
ªtiftul trebuie sã intre în flanºã atât încât
canalul sã fie aliniat cu partea de sus a flanºei.

Dacã nu este cazul:

4 Trageþi complet în afarã butonul de blocare
lateral ºi rotiþi-l pentru a debloca roata de
manevrã.

4 Întoarceþi roata de manevrã pânã când
ºtiftul ajunge în poziþia neutrã.

4 Rotiþi butonul de blocare pânã când se
cupleazã pentru a bloca din nou roata de
manevrã.

Cea mai uºoarã cale de a regla roata de
manevrã este cu robinetul în poziþia de
siguranþã.

2.4.2 Robinetul se deschide la
întreruperea alimentãrii
cu aer

Acþionarea adiþionalã manualã trebuie sã
depãºeascã forþa arcurilor servomotorului
pentru a deschide robinetul.

4 Trageþi complet în afarã butonul de blocare
lateral ºi rotiþi-l pentru a debloca roata de
manevrã.

4 Întoarceþi roata de manevrã în sens
anti-orar (direcþia Auf/Open/Ouvert),
ºtiftul intrã în flanºã.
Iniþial, roata de manevrã se întoarce uºor
ºi dupã ce se atinge un anumit punct de
presiune, robinetul începe sã se deschidã.

4 Când se ajunge în poziþia finalã la opritor,
nu încercaþi sã rotiþi mai mult roata de
manevrã.
Atenþie! Risc de deteriorare.

4 Dupã încheierea operãrii manuale,
întoarceþi roata de manevrã pentru ca ºtiftul
sã revinã în poziþia neutrã.

4 Rotiþi butonul de blocare pânã când se
cupleazã pentru a bloca din nou roata de
manevrã.

2.4.3 Robinetul se închide
la întreruperea alimentãrii
cu aer

Acþionarea adiþionalã manualã trebuie sã
depãºeascã forþa arcurilor servomotorului
pentru a închide robinetul.

4 Trageþi complet în afarã butonul de blocare
lateral ºi rotiþi-l pentru a debloca roata de
manevrã.

4 Întoarceþi roata de manevrã în sens orar
(direcþia Zu/Close/Fermé), ºtiftul iese din
flanºã.
Iniþial, roata de manevrã se întoarce uºor
ºi dupã ce se atinge un anumit punct de
presiune, robinetul începe sã se închidã.

4 Când se ajunge în poziþia finalã la opritor,
nu încercaþi sã rotiþi mai mult roata de
manevrã.
Atenþie! Risc de deteriorare.
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4 Dupã încheierea operãrii manuale,
întoarceþi roata de manevrã pentru ca ºtiftul
sã revinã în poziþia neutrã.

4 Rotiþi butonul de blocare pânã când se
cupleazã pentru a bloca din nou roata
de manevrã.

2.4.4 Robinetul se deschide
la introducerea aerului
de alimentare

Acþionarea adiþionalã manualã trebuie sã
depãºeascã forþa arcurilor servomotorului
pentru a deschide robinetul.
Nu închideþi robinetul mai mult decât poziþia
dinainte de deblocarea roþii de manevrã.

4 Trageþi complet în afarã butonul de blocare
lateral ºi rotiþi-l pentru a debloca roata de
manevrã.

4 Întoarceþi roata de manevrã în sens
anti-orar (direcþia Auf/Open/Ouvert),
ºtiftul intrã în flanºã.
Iniþial, roata de manevrã se întoarce uºor ºi
poziþia ºtiftului nu se mai schimbã. Dupã ce
se atinge un anumit punct al presiunii
(în funcþie de cursa robinetului),
robinetul începe sã se deschidã.

4 Când se ajunge în poziþia finalã la opritor,
nu încercaþi sã rotiþi mai mult roata de
manevrã.
Atenþie! Risc de deteriorare.

4 Dupã încheierea operãrii manuale,
întoarceþi roata de manevrã pentru ca ºtiftul
sã revinã în poziþia neutrã.

4 Rotiþi butonul de blocare pânã când se
cupleazã pentru a bloca din nou roata
de manevrã.

2.4.5 Robinetul se închide la
introducerea aerului de
alimentare

Acþionarea adiþionalã manualã trebuie sã
depãºeascã forþa arcurilor servomotorului
pentru a închide robinetul.
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Fig. 8 · Roatã de manevrã montatã lateral

ªtift cu canal

Poziþia
neutrã

Butonul de blocare
(blocat)

Versiunea din acest
desen



Nu deschideþi robinetul mai mult decât poziþia
dinainte de deblocarea roþii de manevrã.

4 Trageþi complet în afarã butonul de blocare
lateral ºi rotiþi-l pentru a debloca roata de
manevrã.

4 Întoarceþi roata de manevrã în sens orar
(direcþia Zu/Close/Fermé), ºtiftul iese din
flanºã.
Dupã ce se atinge un anumit punct de
presiune, robinetul începe sã se închidã.

4 Când se ajunge în poziþia finalã la opritor,
nu încercaþi sã rotiþi mai mult roata de
manevrã.
Atenþie! Risc de deteriorare.

4 Dupã încheierea operãrii manuale,
întoarceþi roata de manevrã pentru ca ºtiftul
sã revinã în poziþia neutrã.

4 Rotiþi butonul de blocare pânã când se
cupleazã pentru a bloca din nou roata
de manevrã.

3 Descrierea plãcuþei
de identificare
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Descrierea plãcuþei de identificare

Fig. 9 · Roatã de manevrã montatã lateral

1 Simbolul de tip

2 Index de modificãri

3 Suprafaþa de lucru utilã a membranei

4 Poziþia de siguranþã:

Robinet normal închis FA

Robinet normal deschis FE

5 Cursa

6 Domeniul de reglare (domeniul arcului)

7 Domeniul de reglare cu arcuri pretensionate

SAMSON 1

65 7VFH

2 3 4



4 Relaþii clienþi

Vã rugãm sã specificaþi urmãtoarele detalii
când solicitaþi informaþii:

4 Tipul ºi numãrul modelului
4 Suprafaþa de lucru utilã a membranei
4 Domeniul de reglare (domeniul arcului)

în bari
4 Versiunea servomotorului ºi sensul de

operare al acestuia

Dimensiuni ºi greutãþi
Consultaþi foaia de date T 8310-1 EN sau
T 8310-2 EN pentru diferitele versiuni de
servomotoare.
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