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Opmerking over dit inbouw- en bedieningsvoorschrift

Dit inbouw- en bedieningsvoorschrift helpt u bĳ  het veilig monteren en bedienen van het ap-
paraat. De voorschriften zĳ n bindend voor de behandeling van SAMSON apparaten.

  Voor veilig en correct gebruik van de voorschriften leest u ze aandachtig door en 
bewaart u ze voor later gebruik.

  Als u vragen hebt over deze voorschriften, neem dan contact op met de SAMSON af-
ter-sales afdeling (aftersalesservice@samson.de).

De Montage- en bedieningshandleiding voor deze instrumenten worden 
meegeleverd met de instrumenten. De meest recente documenten staan op  
internet www.samson.de > product documentatie. U kunt hier op het 
gewenste document klikken of het document nummer ingeven in het [Find:] 
veld.

 Betekenis van de aanwĳ zingen 

Waarschuwing voor gevaarlĳ ke situaties, die 
dodelĳ k of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Waarschuwing voor gevaarlĳ ke situaties, die 
dodelĳ k of ernstig letsel tot gevolg kunnen 
hebben.

Waarschuwing voor materiële schade.

Aanvullende informatie.

Aanbevolen actie / handeling.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

ATTENTIE!

Informatie

Tip
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Veiligheidinstructies en voorzorgsmaatregelen

1 Veiligheidinstructies en voorzorgsmaatregelen
Voorgenomen gebruik
De SAMSON-aandrĳ vingen van het type 3271 en type 3277 zĳ n bestemd voor het bedie-
nen van een geïnstalleerd slagventiel. Tezamen met het ventiel moeten de aandrĳ vingen 
vloeibare, gasvormige of dampvormige media in pĳ pleidingen afsluiten. De aandrĳ vingen 
zĳ n afhankelĳ k van de uitvoering geschikt voor de controle en de aan-/uit-werking.De aan-
drĳ vingen kunnen in procestechnische en industriële installaties ingezet worden.
De aandrĳ vingen zĳ n ontworpen voor duidelĳ k omschreven omstandigheden (bĳ v. stelkracht, 
slag). Daarom moet de bediener ervoor zorgen dat de aandrĳ vingen uitsluitend daar wor-
den gebruikt, waar de werkomstandigheden bĳ  de bestelling aan de ontwerpcriteria vol-
doen. Indien de bediener de aandrĳ vingen voor andere toepassingen of omgevingen wil ge-
bruiken, moet hĳ  hiervoor overleg plegen met SAMSON.
SAMSON is niet aansprakelĳ k voor schade die voortvloeit uit niet-naleving van het beoogde 
gebruik zoals schade die door externe krachten of andere externe factoren ontstaat.

  Aangegeven toepassingsbereik, -gebieden en -mogelĳ kheden van de technische gege-
vens en het typeplaatje in acht nemen.

Redelĳ kerwĳ s te verwachten oneigenlĳ k gebruik
De aandrĳ vingen zĳ n niet geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:
 − Toepassingen buiten de technische gegevens en door de beschrĳ ving aangegeven grens-

waarden
 − Gebruik buiten de door de aangebouwde randapparatuur op de aandrĳ vingen gedefi ni-

eerde grenswaarden
De volgende activiteiten stemmen niet overeen met de bestemming:

 − Gebruik van reserveonderdelen, afkomstig van derden
 − Het uitvoeren van niet beschreven onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Kwalifi catie van het bedieningspersoneel
De aandrĳ vingen mogen uitsluitend door vakpersoneel in overeenstemming met de aan-
vaarde algemene erkende stand van de techniek geïnstalleerd, in werking gesteld, onderhou-
den en gerepareerd worden. met vakpersoneel in de zin van deze inbouw- en bedienings-
handleiding worden diegenen bedoeld die op grond van hun opleiding en vakkennis, hun 
deskundigheid en ervaring, evenals hun kennis van de betreffende normen, in staat zĳ n om 
de hun opgedragen werkzaamheden te beoordelen en mogelĳ ke gevaren te onderkennen.
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Persoonlĳ ke beschermingsmiddelen
SAMSON adviseert voor het omgaan met de pneumatische aandrĳ vingen van het type 3271 
en type 3277 de volgende beschermingsmiddelen:
 − Beschermende handschoenen tĳ dens de montage en demontage van de aandrĳ ving
  Overige beschermingsmiddelen als exploitanten van installaties daarom vragen.

Wĳ zigingen en overige aanpassingen
Wĳ zigingen, conversies en overige aanpassingen aan het product zĳ n niet toegestaan door 
SAMSON. Deze worden uitsluitend op eigen risico uitgevoerd en kunnen onder andere tot 
veiligheidsrisico's leiden, zoals dat het product niet langer beantwoordt aan de eisen voor 
het gebruik. ervan.

Beveiligingsmiddelen
De aandrĳ vingen van het type 3271 en type 3277 hebben geen speciale beschermingsmid-
delen.

Waarschuwing voor restrisico's
Om persoonlĳ k letsel of materiële schade te voorkomen, moeten de exploitant en het bedie-
ningspersoneel de risico´s, die op de aandrĳ vingen door de steldruk en van bewegende de-
len ontstaan, met passende middelen voorkomen. Daarbĳ  moeten de exploitant en het bedie-
ningspersoneel alle gevareninstructies, waarschuwingen en instructies van deze inbouw- en 
bedieningshandleiding, met name voor de installatie, ingebruikname en onderhoud, in acht 
nemen.

Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant
De exploitant is verantwoordelĳ k voor een probleemloze werking zoals voor de naleving van 
de veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verplicht, het bedieningspersoneel deze inbouw- 
en bedieningshandleiding en andere toepasselĳ ke documenten ter beschikken te stellen en 
het bedieningspersoneel te instrueren over de correcte werking. Bovendien moet de exploi-
tant ervoor zorgen dat het bedieningspersoneel of derden niet in gevaar worden gebracht.

Zorgvuldigheidsplicht van het bedieningspersoneel
Het bedieningspersoneel moet met de onderhavige inbouw- en bedieningshandleiding en 
met de andere toepasselĳ ke documenten bekend zĳ n en zich te houden aan de daarin opge-
nomen gevareninstructies, waarschuwingen en instructies. Bovendien moet het bedienings-
personeel met de geldende regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid en ongevallen-
preventie bekend zĳ n en deze naleven.
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Overige geldende normen en richtlĳ nen
De niet elektrische aandrĳ vingen hebben volgens de ontstekingsgevaaranalyse, conform 
EN 13463-1:2009 paragraaf 5.2, ook bĳ  zelden optredende bedrĳ fsstoringen geen eigen 
potentiële ontstekingsbron en vallen daarom niet onder de richtlĳ n 2014/34/EU.

  Voor de aansluiting op de potentiaalvereffening moet paragraaf 6.4 van de 
EN 60079-14, VDE 0165-1 worden aangehouden.

Ondersteunende documenten
De volgende documenten zĳ n van toepassing in aanvulling op deze inbouw- en bedienings-
handleiding:

 − EB voor aangebouwd ventiel
 − EBs voor aangebouwde randapparatuur (klepstandsteller, magneetventiel etc.)
 −  AB 0100 voor gereedschappen en smeermiddelen

De apparaat gerelateerde inbouw- en bedieningshandleidingen worden met de apparaten 
bĳ gevoegd. De meest recente documenten kunt u via de link  www.samson.de > product-
documentatie raadplegen.

1.1 Verwĳ zingen naar mogelĳ ke ernstig letsel

GEVAAR!

Breukgevaar van de aandrĳ ving!
De aandrĳ vingen staan onder druk. Onjuiste demontage kan leiden tot breuk van aan-
drĳ vingcomponenten.

  Alvorens werkzaamheden de desbetreffende componenten en aandrĳ ving drukloos 
maken.
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1.2 Verwĳ zingen naar mogelĳ ke ernstig letsel

WAARSCHUWING!

Afknelgevaar door bewegende delen!
De aandrĳ ving heeft bewegende delen (aandrĳ fstang), wat kan leiden tot beknelling 
door er de handen in te steken.

  Tĳ dens het werken niet uw handen in het juk steken.
  Bĳ  werkzaamheden aan de pneumatische hulpenergie en regeluitgang deze onder-
breken en afsluiten.

Verwondingsgevaar door het ontluchten van de aandrĳ ving!
Bĳ  werking komt bĳ  de regeling of bĳ  het openen en sluiten van het ventiel tot het ont-
luchten van de aandrĳ ving.

  Het regelventiel zo te installeren dat de aandrĳ ving niet op ooghoogte ontlucht.
  Een geschikte geluiddemper en stop gebruiken.
  Bĳ  werkzaamheden in de nabĳ heid van het regelventiel moet u oogbescherming ge-
bruiken.

Letselgevaar door voorgespannen veren!
Aandrĳ vingen met voorgespannen aandrĳ fveren staan onder druk. Deze aandrĳ vingen 
zĳ n aangeduid door de verlengde schroeven aan de onderzĳ de van de aandrĳ ving.

  Bĳ  werkzaamheden aan de aandrĳ ving moet u de sterkte van de veervoorspanning 
reduceren, volgens de tekst in hoofdst.9.3.

Gevaar voor de gezondheid in verband met de REACH-verordening!
Indien een SAMSON-apparaat een stof bevat, die op de kandidatenlĳ st van zorgwek-
kende stoffen van de REACH-verordening staat, zal SAMSON deze situatie op de afl e-
verbon vermelden.

  Volg de instructies voor het veilig gebruik van de desbetreffende componenten, ver-
gelĳ k  http://www.samson.de/reach-de.html.
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1.3 Verwĳ zingen naar mogelĳ ke materiële schade

KENNISGEVING!

Beschadiging van de aandrĳ ving door onjuiste bevestiging van de hĳ sbanden!
  Lastdragende hĳ sbanden niet aan het handwiel of slagbegrenzing bevestigen.

Beschadigingen aan de aandrĳ ving door te hoge of te lage aandraaimomenten!
De componenten van de aandrĳ ving moeten met bepaalde draaimomenten worden 
aangetrokken. Te sterk aangedraaide componenten zĳ n onderhevig aan overmatige 
slĳ tage. Te zwak aangedraaide componenten kunnen ertoe leiden dat componenten los 
komen te zitten.

  Aandraaimomenten aanhouden, overeenkomstig  AB 0100.

Beschadiging van de aandrĳ ving door onjuiste gereedschappen!
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de aandrĳ ving moeten specifi eke gereed-
schappen worden gebruikt.

  Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd gereedschappen gebruiken, overeenkom-
stig  AB 0100.

Beschadiging van de aandrĳ ving door onjuiste smeermiddelen!
Het materiaal van de aandrĳ ving vereist specifi eke smeermiddelen. Onjuiste smeermid-
delen kunnen het oppervlak aantasten en beschadigen.

  Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd smeermiddelen gebruiken, overeenkomstig 
 AB 0100.
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2 Markeringen op het apparaat

2.1  Typeplaatje van de aandrĳ ving
Het typeplaatje wordt op het deksel gelĳ md. Het typeplaatje bevat alle nodige informatie om 
het apparaat te identifi ceren:

2 Modelnr.
3 Serienummer
4 Aandrĳ foppervlak
5 Nominaal signaalbereik in bar
6 Nominaal signaalbereik in psi
7 Arbeidsslag in mm
8 Aandrĳ foppervlak in bar
9 Aandrĳ foppervlak in psi

10 Toegestane luchtdruk pmax in bar
11 Toegestane luchtdruk pmax in psi
12 Pictogram voor de veiligheidspositie

Aandrĳ fstang uitgaand FA

Aandrĳ fstang ingaand FE

Handmatige bediening

14 Aansluitschroefdraad
15 Membraanmateriaal
16 Fabricagedatum

7

4

14

15 12 6
5

8
9

10 11

SAMSON 3271
Made in GermanyMade in Germany

Var-IDVar-ID
3

2 
Serial no.Serial no.

16

beeld 1: Typeplaat van de aandrĳ ving type 3271
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3  Opbouw en werking
De SAMSON-aandrĳ vingen van het 
type 3271 en type 3277 met 355 cm² aan-
drĳ foppervlak worden met klepafsluiters op 
de types 240, 250, 280 und 290 gemon-
teerd.

3.1 Type 3271
In essentie bestaat de aandrĳ ving uit deksels 
(A1, A2), de membraan (A4) met mem-
braanschotel (A5) en de veren (A10), over-
eenkomstig beeld 2.
De steldruk pst gegenereerd op het aandrĳ f-
oppervlak A een kracht F = pst · A, die door 

de veren (A10) gebalanceerd wordt. Het 
aantal veren en hun voorspanning bepalen, 
rekening houdend met de nominale slag, het 
nominale signaalbereik. De aandrĳ vingsslag 
is proportioneel gerelateerd aan de steldruk 
pst. De draairichting van de aandrĳ fstang 
(A7) is afhankelĳ k van de inbouwplaats van 
de veren.
Maximaal 12 veren kunnen, voor een deel 
meervoudig in elkaar gestoken, ingebouwd 
zĳ n.
De koppelingsklemmen (A26/27) vastzetten 
op de aandrĳ fstang (A7) van de aandrĳ ving 
met de klepstang van een slagventiel.

A26/27

A16

A8

A4

S

A10

A7

A1

A2

A5

A16

S A1 Deksel,(boven)
A2 Deksel, (onderkant)
A4 Membraan
A5 Membraanschotel
A7 Aandrĳ fstang
A8 Ringmoer
A10 Veren
A16 Ontluchting
A26/27 Koppelingsklem
S Steldrukaansluiting

Draairichting FA Draairichting FE

beeld 2:  Werking van de aandrĳ ving type 3271



 12  EB 8310-4 NL

Opbouw en werking

3.2 Type 3277
De werkingswĳ ze is overeenkomstig het 
type 3271. Bĳ  type 3277 is de uitvoering 
van de aandrĳ ving met een additioneel 
frame aan de onderkant van deksel (A2) 
aangebracht, overeenkomstig beeld 3. Het 
frame dient voor de directe aanbouw van 
een klepstandsteller en/of limietsignaalge-
ver. Het voordeel is de tegen invloeden van 
buitenaf beschermde slagslĳ tage binnenin 
het frame.
Details voor de aanbouw en toebehoren zĳ n 
in de inbouw- en gebruikshandeleiding van 
de in te bouwen randapparatuur aangege-
ven.

3.3  Draairichting
De draairichting wordt door de opstelling 
van de veren (A 10) en de membraanschotel 
(A 5) bepaald.
Bĳ  de draairichting van de veerkracht “mem-
braanstang uitgaand”, hierna “draairichting 
FA” genoemd, wordt de persluchtaansluiting 
bĳ  de onderste afdekking van perslucht 
voorzien.
Bĳ  de draairichting van de veerkracht “mem-
braanstang uitgaand”, hierna “draairichting 
FE” genoemd, wordt de persluchtaansluiting 
bĳ  de bovenste afdekking van perslucht 
voorzien.
De draairichting kan omgekeerd worden, 
overeenkomstig hoofdstuk 6.3.

3.4  Steldruktoevoer

3.4.1 Type 3271
Bĳ  de uitvoering “Membraanstang uitgaand 
door veerkracht FA” wordt de steldruk over 
de onderste steldrukaansluiting (S) in de on-
derste membraankamer geleid en beweegt 
de aandrĳ fstang (A7) tegen de veerkracht in 
omhoog (overeenkomstig beeld 2, linker 
kant).
Bĳ  de uitvoering “Membraanstang ingaand 
door veerkracht FE” wordt de steldruk over 
de bovenste steldrukaansluiting (S) naar de 
bovenste membraankamer geleid en be-
weegt de aandrĳ fstang (7) tegen de veer-
kracht in naar beneden.

3.4.2 Type 3277
Bĳ  de uitvoering “Membraanstang uitgaand 
door veerkracht FA” is een steldrukaanslui-
ting (S) aan de zĳ kant van het frame gemon-
teerd, die door de opening aan de binnen-
kant op de onderste membraankamer aan-
gesloten is (overeenkomstig beeld 3, aan de 
linkerkant). De steldruk beweegt de aan-
drĳ fstang tegen de veerkracht in naar bo-
ven. Over een verbindingsblok kan hier een 
klepstandsteller aangesloten worden. Een ex-
tra buisaansluiting is niet nodig voor de aan-
drĳ ving. Details volgens bĳ behorende klep-
standstellerdocumentatie.
Bĳ  de uitvoering “Membraanstang ingaand 
door veerkracht FE” wordt de steldruk zoals 
bĳ  het type 3271 over de bovenste steldru-
kaansluiting (S) naar de bovenste membraan-
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Draairichting FA Draairichting FE

A26/27

A16

A8

A4

SA10

A7

A1

A2A5

S

A16

A1 Deksel,(boven)
A2 Deksel, (onderkant)
A4 Membraan
A5 Membraanschotel
A7 Aandrĳ fstang
A8 Ringmoer
A10 Veren
A16 Ontluchting
A26/27 Koppelingsklem
S Steldrukaansluiting

beeld 3:  Werkingswĳ ze van de aandrĳ ving type 3277
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kamer geleid en beweegt de aandrĳ fstang (7) 
tegen de veerkracht in naar beneden.

3.5  Veiligheidspositie
Bĳ  het reduceren van de steldruk of bĳ  uitval 
van de hulpenergie, bepalen de in de onder-
ste en bovenste membraankamer inge-
bouwde veren de draairichting en daarmee 
de veiligheidspositie van het regelventiel.

De hier uitgevoerde veiligheidsposities heb-
ben betrekking op de SAMSON-doorgangs-
ventielen van de componenten 240, 250, 
280 en 290.

3.5.1 Draairichting FA
Bĳ  het verminderen van de steldruk of bĳ  uit-
val van de hulpenergie bewegen de veren 
de aandrĳ fstang naar beneden en sluiten het 
gemonteerde doorgangsventiel. Het ventiel 
opent bĳ  een stĳ gende steldruk tegen de 
veerkracht in.

3.5.2 Draairichting FE
Bĳ  het verminderen van de steldruk of bĳ  uit-
val van de hulpenergie bewegen de veren 
de aandrĳ fstang naar boven en openen het 
bĳ behorende doorgangsventiel. Het ventiel 
sluit bĳ  een stĳ gende steldruk tegen de veer-
kracht in.

3.6 Varianten
Pneumatische aandrĳ ving 
type 3271/355 cm² en type 3277/355 cm²:

 − Standaarduitvoering
De bivenste en onderste afdekkingen van 
de aandrĳ vingen zĳ n van plaatstaal ge-
maakt en geplastifi ceerd.

 − Uitvoering met handbediening
De aandrĳ vingen van het type 3271 en 
type 3277 kunnen met een extra hand-
matige verstelling worden uitgerust. 
Daarmee kan de slag handmatig worden 
aangepast.

 − Slagbegrenzing
De aandrĳ vingen van het type 3271 en 
type 3277 kunnen als speciale uitvoering 
van een mechanisch instelbare slagbe-
grenzer worden voorzien. De slag wordt 
daardoor in beide richtingen (FA en FE) 
met ongeveer 50 % verminderd en vast 
ingesteld.

Informatie
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3.7  Technische gegevens
Het typeplaatje biedt informatie voor de uit-
voering van de aandrĳ ving, overeenkomstig 
hoofdstuk 2.1.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in 
het typeblad  T 8310-1 .

Conformiteit
De pneumatische aandrĳ vingen van het 
type 3271 en type 3277 zĳ n in overeen-
stemming met EAC.

Temperatuurbereik
Het toegestane temperatuurbereik is afhan-
kelĳ k van het membraanmateriaal:

Membraanmateriaal Temperatuurbereik

NBR 1) –31…+194 °F
–35…+90 °C

EPDM 2) –58…+248 °F
–50…+120 °C

PVMQ –76…+194 °F
–60…+90 °C

1) De aan/uit-werking is tot een laagste tempe-
ratuur op –4 °F (–20 °C) begrensd

2) De aan/uit-werking is tot een laagste tempe-
ratuur van –40 °F (–40 °C) begrensd

Luchtdruk
De rmaximale toegestane luchtdruk in de be-
dieningsmodus bedraagt 6 bar. Beperkingen 
in aan/uit-werking overeenkomstig hoofd-
stuk 6.2.

Informatie
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tafel 1: Maten in mm en gewichten in kg
Aandrĳ ving Type 3271 3277
Aandrĳ foppervlak cm² 355

Hoogte

H 121 121
H4NennFA 90 90
H4maxFA 93 93
H4maxFE 96 96

H5 – 101
Slagbegrenzing H8 115 115

Diameter
ØD 280 280

ØD2 16 16
Ød (draad) M30 x 1,5 M30 x 1,5

Luchtaansluiting
a/a1 G 3/8

3/8 NPT
G 3/8

3/8 NPT
a2 – G 3/8

Gewicht
zonder handmatige 
aanpassing 15 19
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Afmeting

a

a

H
H4

ØD

ØD2
Ød

H

a2

H5
H4

a1
ØD

ØD2
Ød

Type 3271 met aandrĳ vingsoppervlak 
van 355 cm²

Typ 3277 met aandrĳ vingsoppervlak 
van 355 cm²

H8

Type 3271 met slagbegrenzing
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4 Voorbereidende maatregelen
Voer de volgende stappen na ontvangst van 
de goederen uit:
1. De levering controleren. De geleverde 

goederen met de leveringsbon controle-
ren.

2. De levering op schade door het transport 
controleren. Transportschade bĳ  
SAMSON en transportonderneming 
(overeenkomstig de leveringsbon) melden.

4.1 Uitpakken

Verwĳ der de verpakking tot vlak voor de in-
stallatie.

Vóór het opheffen en monteren van de aan-
drĳ ving moet u de volgende stappen uitvoe-
ren:
1. Aandrĳ ving uitpakken.
2. Het verpakkingsmateriaal op de juiste 

manier afvoeren.

4.2  Vervoeren en opheffen

Gevaar voor het vallen van zwevende las-
ten!
Niet onder de zwevende lasten blĳ ven staan.

Kantelen de hĳ swerktuigen en beschadiging 
van de vorkheftrucks door overschrĳ ding van 
het hefvermogen!
 −Alleen goedgekeurde hĳ swerktuigen en 
vorkheftrucks gebruiken van degene waar-
van het hefvermogen tenminste met het ge-
wicht van de aandrĳ ving overeenkomt.
 −Gewichten raadplaag hoofdstuk 3.7 .

Beschadiging van de aandrĳ ving door on-
juiste bevestiging van de hĳ sbanden!
 − Lastdragende hĳ sbanden niet aan het 
handwiel of slagbegrenzing bevestigen.
 − De vereisten voor het hĳ sen in acht nemen, 
in overeenstemming met hoofdstuk 4.2.2.

Op aanvraag stelt de after-sales service uit-
gebreide transport- en hefi nstructies beschik-
baar.

Informatie

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!

Tip
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4.2.1 Transporteren
De aandrĳ ving kan met behulp van hefwerk-
tuigen zoals bĳ v. een kraan of vorkheftruck 
getransporteerd worden.

  De aandrĳ ving vóór het transport op een 
pallet of in de transportcontainer plaat-
sen.

  Voldoen aan de transportvoorwaarden.

Transportvoorwaarden
 − De aandrĳ ving tegen invloeden van bui-

tenaf zoals bĳ v. schokken beschermen.
 − Corrosiebescherming (verfwerk, opper-

vlaktecoating) niet beschadigen. Bescha-
digingen onmiddelĳ k herstellen.

 − De aandrĳ ving tegen vocht en vuil be-
schermen.

 − Toegestane temperaturen aanhouden 
(overeenkomstig hoofdstuk 3.7).

4.2.2  Hĳ sen
Vanwege het lage eigen gewicht zĳ n voor 
het heffen van de aandrĳ ving (bĳ v. voor de 
aanbouw van een ventiel) geen hefwerktui-
gen vereist.

Gedetailleerde informatie voor het heffen 
van een complete regelventiel overeenkom-
stig de bĳ behorende documentatie van het 
ventiel.

4.3 Opslag

Beschadigingen aan de aandrĳ ving door 
onjuiste opslag!
 −Naleving van de opslagcondities.
 − Vermĳ d langdurige opslag.
 −Overleg bĳ  afwĳ kende opslagcondities en 
langdurige opslag met SAMSON.

SAMSON adviseert in het geval van een 
langere opslagperiode, de aandrĳ ving en 
opslagcondities regelmatig te controleren.

Opslagcondities
 − In het geval van een reeds gemonteerde 

ventiel en aandrĳ ving moet u de opslag-
condities voor regelventielen overeen-
komstig de bĳ behorende documentatie 
van het ventiel in acht nemen.

 − De aandrĳ ving tegen invloeden van bui-
tenaf zoals bĳ v. schokken beschermen.

 − Corrosiebescherming (verfwerk, opper-
vlaktecoating) niet beschadigen. Bescha-
digingen onmiddelĳ k herstellen.

 − De aandrĳ ving tegen vocht en vuil be-
schermen en bĳ  een relatieve vochtigheid 
van <75 % bewaren. In vochtige ruimtes 
condensvorming voorkomen, indien no-
dig, luchtontvochtigers of verwarming 
gebruiken.

 − Zorg ervoor dat de omgevingslucht vrĳ  
van zuren of andere corrosieve en agres-
sieve media is.

Informatie

KENNISGEVING!

Informatie
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 − Toegestane temperaturen aanhouden 
(overeenkomstig hoofdstuk 3.7).

 − Plaats geen voorwerpen op de 
aandrĳ ving.

Bĳ zondere opslagcondities voor elastomeren
Voorbeeld van elastomeren: aandrĳ vings-
membraan
 − Teneinde de vorm te verkrĳ gen en 

scheurvorming te voorkomen, mag u de 
elastomeren niet ophangen of knikken.

 − SAMSON adviseert elastomeren bĳ  een 
opslagtemperatuur van 15 °C te bewa-
ren.

 − Elastomeren moeten gescheiden van 
smeermiddelen, chemicaliën, oplossin-
gen en brandstoffen worden opgeslagen.

Op aanvraag stelt de after-sales service een 
uitgebreide instructies voor de opslag be-
schikbaar.

4.4  installatie voorbereiden
De volgende voorbereidende stappen uitvoe-
ren:

  De aandrĳ ving op beschadigingen con-
troleren.

  Type, materiaal en temperatuurbereik 
van de aandrĳ ving met de omgeving-
somstandigheden (temperaturen etc.) 
vergelĳ ken.

  Voor randapparatuur, indien aanwezig, 
de manometer op functioneren controle-
ren.

  Bĳ  een reeds gemonteerde ventiel en 
aandrĳ ving, de schroefverbindingen op 
een correcte aandraaimoment controle-
ren (overeenkomstig  AB 0100). Door 
het transport kunnen componenten los 
komen te zitten.Tip
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5 Montage en inbedrĳ fstelling
SAMSON-regenventielen worden gebruiks-
klaar geleverd. In afzonderlĳ ke gevallen 
wordt de aandrĳ ving en ventiel afzonderlĳ k 
geleverd en moeten deze gemonteerd wor-
den. Hierna volgen de genoemde activiteiten 
uitgevoerd, die noodzakelĳ k zĳ n voor de in-
stallatie en inbedrĳ fstelling van de aandrĳ -
ving.

Beschadigingen aan de aandrĳ ving door te 
hoge of te lage aandraaimomenten!
De componenten van de aandrĳ ving moeten 
met bepaalde draaimomenten worden aan-
getrokken. Te sterk aangedraaide compo-
nenten zĳ n onderhevig aan overmatige slĳ -
tage. Te zwak aangedraaide componenten 
kunnen ertoe leiden dat componenten los ko-
men te zitten.
Aandraaimomenten aanhouden, overeen-
komstig  AB 0100.

Beschadiging van de aandrĳ ving door on-
juiste gereedschappen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd ge-
reedschappen gebruiken, overeenkomstig 
 AB 0100.

Aanvullende informatie met betrekking tot de 
montage, raadplegen in de bĳ behorende 
documentatie van het ventiel.

5.1  Ventiel en aandrĳ ving 
monteren

Indien de aandrĳ ving en ventiel nog niet 
door SAMSON worden gemonteerd, moet u 
als volgt handelen:

 −Alvorens een reeds gemonteerde aandrĳ -
ving door een andere aandrĳ ving vervan-
gen kan worden, moet eerst de reeds ge-
monteerde aandrĳ ving gedemonteerd wor-
den, overeenkomstig hoofdst. 9.2.
 − Door het voorspannen van de aandrĳ fve-
ren kan de stelkracht verhoogd worden of 
het slagbereik van de aandrĳ ving vermin-
derd worden, overeenkomstig hoofdst. 5.2.

De montage van het ventiel en de aandrĳ -
ving wordt uitgevoerd volgens het signaalbe-
reik en draairichting van de aandrĳ ving. 
Deze informatie kunt u vinden op het type-
plaatje van de aandrĳ ving, overeenkomstig 
hoofdstuk 2.1.

1. De contramoer van het ventiel (10) en de 
koppelingsmoer (9) losdraaien.

2. De klep met de klepstang vast in de ze-
telring drukken.

3. De contramoer en de koppelingsmoer 
naar beneden draaien.

4. De koppelingsklemmen (A26) en ringmoer 
(A8) van de aandrĳ ving verwĳ deren.

5. De ringmoer over de klepstang schuiven.

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

Informatie

Informatie

Tip
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2 Deksel/fl ens
8 Draadbus
9 Koppelingsmoer
10 Contramoer
84 Slagschild
A7 Aandrĳ fstang
A8 Ringmoer

A26/27 Koppelingsklemmen

2

10

84

9

8

A8

A7

A26/27

beeld 4: Pneumatische aandrĳ ving typ 3271 wordt op de slagventiel aangebouwd
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6. De aandrĳ ving op het bovendeel van het 
ventiel (2) plaatsen en de ringmoer goed 
vastdraaien.

7. Signaalbereikontvangst en signaalberei-
keinde bepalen
Het signaalbereik ontvangst komt over-
een met de minimale waarde van de het 
nominale signaalbereik of van het werk-
bereik (bĳ  voorgespannen veren).
Het signaalbereik einde komt overeen 
met de maximale waarde van de het no-
minale signaalbereik of van het werkbe-
reik (bĳ  voorgespannen veren).
Wanneer de veren in de aandrĳ ving na-
derhand voorgespannen moeten wor-
den, moet u het signaalbereikontvangst 
en -einde overeenkomstig hoofdst. 5.2 
bepalen.

8. Afhankelĳ k van de draairichting
Aandrĳ fstang uitgaand
Het onderste deel van de membraanka-
meraansluiting met de steldruk toepas-
sen, die met de signaalbereikontvangst 
overeenkomt.
Aandrĳ fstang ingaand
Het bovenste deel van de membraanka-
meraansluiting met de steldruk toepas-
sen, die met het signaalbereikeinde over-
eenkomt.

9. De koppelingsmoer (9) met de hand 
aandraaien, totdat deze de aan-
drĳ fstang (A7) raakt.

10. De koppelingsmoer met een kwartslag 
draaien en de positie met de contramoer 
(10) vastzetten.

11. De koppelingsklemmen (A26) opbouwen 
en vastschroeven.

12. Slagschild(84) volgens het koppelings-
punt uitlĳ nen.

5.2  Veren voorspannen
Door het voorspannen van de veren in de 
aandrĳ ving kunnen de volgende effecten 
worden verkregen:
 − Verhoging van de stelkracht (alleen bĳ  

aandrĳ vingen met” aandrĳ fstang uit-
gaand”)

 − In combinatie met een SAMSON-ven-
tiel:het aanpassen van het aandrĳ fslag-
bereik aan een kleiner klepoppervlak.

Aandrĳ vingen die zonder ventiel reeds door 
SAMSON voorgespannen werden, moeten 
met een sticker dienovereenkomstig gemar-
keerd worden.
Bovendien ziet men aan de onderste mem-
braanschaal drie verlengde bouten met moe-
ren zitten. Deze zĳ n bedoeld voor het gelĳ k-
matig afbouwen van de veervoorspanning 
bĳ  demontage van de aandrĳ ving (overeen-
komstig hoofdstuk 9.3).

5.2.1 Stelkracht verhogen
De stelkracht kan uitsluitend bĳ  aandrĳ vin-
gen met “aandrĳ fstang uitgaand” verhoogd 
worden. In aanvulling daarop kunnen de ve-
ren tot 25 % van hun slag of reikwĳ dte van 
hun nominale signaalbereik voorgespannen 
worden.

Informatie
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Voorbeeld: Bĳ  een nominaal signaalbereik 
van 0,2 tot 1 bar wordt een voorspanning 
gewenst. 25 % van deze reikwĳ dte is 
0,2 bar. Daarom verschuift het signaalbereik 
van 0,2 bar op 0,4 tot 1,2 bar. Het nieuwe 
signaalbereikontvangst komt overeen met 
0,4 bar, het nieuwe signaalbereikeinde komt 
overeen met 1,2 bar.

  Het nieuwe signaalbereik van 0,4 tot 
1,2 bar als werkbereik moet met voorge-
spannen veren op het typeplaatje wor-
den vermeld.

5.2.2  Slagbereik aanpassen
Gedeeltelĳ k hebben het ventiel en aandrĳ -
ving verschillende nominale slagen. Afhan-
kelĳ k van de draairichting volgt daaruit de 
onderstaande bewerking:

Draairichting “aandrĳ fstang uitgaand”
Bĳ  ventielen, waarvan de slag kleiner is dan 
de nom. slag van de aandrĳ ving, moeten al-
tĳ d voorgespannen veer worden toegepast.
Voorbeeld: Ventiel DN 50 met een nominal 
slag van 15 mm en aandrĳ ving 355 cm² met 
een nominale slag van 30 mm; Nominaal 
signaalbereik van 0,4 tot 2 bar.
De steldruk voor de halve aandrĳ fslag 
(15 mm) bedraagt 1,2 bar. Opgeteld met 
het signaalbereik ontvangst van 0,4 bar 
geeft dit als resultaat een steldruk van 
1,6 bar, die voor de veervoorspanning 
noodzakelĳ k is. De nieuwe signaalbereikont-
vangst komt overeen met 1,6 bar en het 
nieuwe signaalbereikeinde met 2,4 bar.

  Het nieuwe signaalbereik van 1,6 tot 
2,4 bar op het typeplaatje als werkbe-
reik met voorgespannen veren in acht 
nemen.

Draairichting “aandrĳ fstang ingaand”
Het voorspannen van de aandrĳ fveren is bĳ  
een “aandrĳ fstang ingaand” niet mogelĳ k. 
Wanneer een SAMSON-ventiel met een 
overgedimensioneerde aandrĳ ving wordt 
gecombineerd (nom. slag aandrĳ ving groter 
dan nom. slag ventiel) kan altĳ d alleen de 
eerste helft van het nom. signaalbereik van 
de aandrĳ ving worden gebruikt.
Voorbeeld: Ventiel DN 50 met nominale slag 
15 mm en aandrĳ ving 355 cm² met nomi-
nale slag 30 mm; nominaal signaalbereik 
0,2 tot 1 bar:
Bĳ  een halve ventielslag resulteert een bruik-
baar signaalbereik van 0,2 tot 0,6 bar.
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6 Bediening

Afknelgevaar door bewegende delen!
De aandrĳ ving heeft bewegende delen (aan-
drĳ fstang), wat kan leiden tot beknelling 
door er de handen in te steken.
 − Tĳ dens het werken niet uw handen in het 
juk steken.
 − Bĳ  werkzaamheden aan de pneumatische 
hulpenergie en regeluitgang deze onder-
breken en afsluiten.

Verwondingsgevaar door het ontluchten van 
de aandrĳ ving!
Bĳ  werkzaamheden in de nabĳ heid van het 
regelventiel moet u oogbescherming 
gebruiken.

Storing van de werking door een geblok-
keerde aandrĳ fstang!
De werking van de aandrĳ fstang niet door 
het klemmen van objecten behinderen.

6.1 Besturingsmodus
De pneumatische aandrĳ vingen van het 
type 3271 en type 3277 met draagkracht-
oppervlak 355 cm² zĳ n in de besturingsmo-
dus voor een maximale luchtdruk van 6 bar 
ontworpen.

6.2  Aan/uit-werking
In de aan/uit-werking moet de luchtdruk, af-
hankelĳ k van het nominale signaal-/werkbe-
reik van de aandrĳ ving, beperkt worden. 
Het geldige nominale signaal-/werkbereik 
dat met het slagbereik van de aandrĳ ving 
uitgevoerd kan worden, is op het typeplaatje 
aangegeven, overeenkomstig hoofdst. 3.7.

Aandrĳ fstang door veerkracht uitgaand (FE)
Bĳ  de draairichting “aandrĳ fstang door 
veerkracht ingaand (FE)” mag de toegestane 
luchtdruk van de veerwaarde slechts met 
maximaal 3 bar overschrĳ den:

Nominaal 
signaalbereik

Veiligheidspo-
sitie

Max. 
luchtdruk

0,2…1,0 bar
Aandrĳ fstang 

ingaand

4 bar

0,4…2,0 bar 5 bar

0,6…3,0 bar 6 bar

Aandrĳ fstang met veerkracht uitgaand (FA)
Bĳ  de draairichting “aandrĳ fstang door 
veerkracht uitgaand (FA)” en slagbegrenzin, 
mag de luchtdruk met maximaal 1,5 bar de 
veerwaarde overschrĳ den.

Het volgende geldt voor de bediening:
  Aaandrĳ vingen met gereduceerde lucht-
druk met een etiket van “max. luchtdruk 
gelimiteerd tot ... bar” aanduiding.

  Den aandrĳ ving alleen op de veren aan 
de afgekeerde zĳ de van de aansluiting S 
met regeldruk belasten (overeenkomstig 
beeld 2, beeld 3).

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!
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  Uitsluitend doordringbare ontluchtings-
ventielen (vgl. beeld 2 en beeld 3, 
Pos. A16) gebruiken.

6.3  Omkering van de 
draairichting

Bĳ  de pneumatische aandrĳ vingen kan de 
draairichting en daarmee de veiligheidsposi-
tie gewĳ zigd worden. De veiligheidspositie 
is met een pictogram op het typeplaatje aan-
gegeven:

Aandrĳ fstang uitgaand

Aandrĳ fstang ingaand

Breukgevaar van de aandrĳ ving!
De aandrĳ vingen staan onder druk. Onjuiste 
demontage kan ertoe leiden dat er onderde-
len breken.
Alvorens werkzaamheden de desbetreffende 
componenten en aandrĳ ving drukloos ma-
ken.

Letselgevaar door voorgespannen veren!
Aandrĳ vingen met voorgespannen aandrĳ f-
veren staan onder druk. Deze aandrĳ ving 
zĳ n herkenbaar aan de drie verlengde 
schroeven aan de onderzĳ de van de aan-
drĳ ving.
Bĳ  werkzaamheden aan de aandrĳ ving 
moet u de sterkte van de veervoorspanning 
reduceren, overeenkomstig hoofdstuk 9.3.

Slechte werking door onjuiste informatie op 
het typeplaatje na het omkeren van de 
draairichting!
Na de omkering van de draairichting zĳ n de 
Varianten-ID en het pictogram op het type-
plaatje niet meer correct. Een nieuw type-
plaatke kan bĳ  SAMSON besteld worden.

6.3.1 Omkeren van FA naar FE

Voor de ombouw van FA naar FE is boven-
dien een sluitring (37) nodig. De sluitring 
kan via bestelnummer 8390-0143 bĳ  After 
Sales Service van SAMSON besteld worden.

1. De aandrĳ ving van het ventiel verwĳ de-
ren, overeenkomstig hoofdstuk. 9.2.

2. De korte schroeven (A20) en moeren 
(A21) van de deksels (A1, A2) losschroe-
ven.

3. Veervoorspanning aanbouwen, overeen-
komstig hoofdstuk 9.3.

4. Het bovenste deksel (A1) afnemen en de 
veren (A10) verwĳ deren.

5. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

6. De aandrĳ fstang (A7) in een bank-
schroef met beschermende klauwen aan-
spannen. Zorg ervoor dat de aan-
drĳ fstang niet beschadigd wordt.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!

Informatie
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7. De kraagmoer (A15) volledig losschroe-
ven.

8. Het drukstuk (A35) tezamen met de 
membraanschotel (A5) en membraan 
(A4) van de aandrĳ fstang (A7) verwĳ de-
ren.

9. De sluitring (A37) op de contramoer (10) 
leggen.

10. De membraanschotel (A5) met mem-
braan (A4) en drukstuk (A35) omge-
keerd op de aandrĳ fstang (A7) plaatsen. 
U moet ervoor zorgen dat de afdich-
tingslip van het menbraan (A4) volledig 
tussen het drukstuk (A 35) en de mem-
braanschotel (A5) geplaatst wordt (over-
eenkomstigbeeld 5).

11. De kraagmoer (A15) tegen het drukstuk 
(A35) schroeven. Let op het aandraaimo-
ment.

12. De aandrĳ fstang (A7) met geschikt af-
dichtings- en smeermiddel insmeren.

13. De veren (A10) op dusdanige wĳ ze in 
het onderste deksel (A2) aanbrengen, 
dat deze door de verdiepingenen in het 
deksel gecentreerd worden.

14. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

15. Het bovenste deksel (A1) terugplaatsen.
16. Het onderste en bovenste deksel (A1, 

A2) met schroeven (A20) en moeren 
(A21) vastschroeven. Let op het aan-
draaimoment.

A4 Membraan A15 Kraagmoer
A5 Membraanschotel A35 Drukstuk
A7 Aandrĳ fstang A37 Sluitring

A7

A37

A5

A15A35 A4

beeld 5:  Plaatsing van de onderdelen met 
sluitring bĳ  de draairichting FE

17. Type 3271: De ontluchtingsstoppen 
(A16) van bovenaf in de onderste stel-
drukaansluiting (S) schroeven.
Type 3277: Ontluchtingsstoppen (A16) 
verwĳ deren.
De aandrĳ fveren die nu van onder tegen 
de membraanschotel drukken, laten de 
aandrĳ fstand ingaand werken. De stel-
druk gaat over de bovenste aansluiting 
(S) in de bovenste membraankamer, zo-
dat met een stĳ gende steldruk de aan-
drĳ fstang tegen de veerkracht ingaat.

18. Een nieuw typeplaatje met gewĳ zigd pic-
togram en nieuwe Varianten-ID op de 
aandrĳ ving bevestigen.
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6.3.2 Omkeren van FE naar FA
1. De aandrĳ ving van het ventiel verwĳ de-

ren, overeenkomstig hoofdst. 9.2.
2. De korte schroeven (A20) en moeren (A21) 

van de deksels (A1, A2) losschroeven.
3. Bovenste deksel (1) afnemen.
4. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-

schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

5. De veren (A10) verwĳ deren.
6. De aandrĳ fstang (A7) in een bank-

schroef met beschermende klauwen aan-
spannen. Zorg ervoor dat de aan-
drĳ fstang niet beschadigd wordt.

7. De kraagmoer (A15) volledig losschroe-
ven.

8. Het drukstuk (A35) tezamen met de mem-
braanschotel (A5) en membraan (A4) 
van de aandrĳ fstang (A7) verwĳ deren.

9. De sluitring (A37) verwĳ deren.
De ring wordt bĳ  de draairichting FA niet 
gebruikt.

10. De membraanschotel (A5) met mem-
braan (A4) en drukstuk (A35) omge-
keerd op de aandrĳ fstang (A7) plaatsen. 
U moet ervoor zorgen dat de afdich-
tingslip van het membraan (A4) volledig 
tussen het drukstuk (A 35) en de mem-
braanschotel (A5) geplaatst wordt (over-
eenkomstigbeeld 6).

11. De kraagmoer (A15) tegen het drukstuk 
(A35) schroeven. Let op het aandraaimo-
ment.

12. De aandrĳ fstang (A7) met geschikt af-
dichtings- en smeermiddel insmeren.

A4 Membraan A15 Kraagmoer
A5 Membraanschotel A35 Drukstuk
A7 Aandrĳ fstang

A15 A5

A7

A35

A4

beeld 6:  Plaatsing van de onderdelen voor 
draairichting FA

13. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

14. De veren (A10) op dusdanige wĳ ze in 
het onderste deksel aanbrengen, dat 
deze door de verdieping in het deksel 
gecentreerd worden.

15. Het bovenste deksel (A1) terugplaatsen.
16. Eventueel de veren voorspannen, over-

eenkomstig hoofdstuk 5.2.
17. Het onderste en bovenste deksel (A1, 

A2) met schroeven (A20) en moeren 
(A21) vastschroeven. Let op het aan-
draaimoment.

18.  Type 3271: De ontluchtingsstoppen 
(A16) van de onderste naar de bovenste 
steldrukaansluiting (S) schtoeven.
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Type 3277: Ontluchtingsstoppen (A16) 
verwĳ deren.
De aandrĳ fveren die nu van onder tegen 
de membraanschotel drukken, laten de 
aandrĳ fstand ingaand werken. De stel-
druk gaat over de bovenste aansluiting 
(S) in de bovenste membraankamer (bĳ  
het type 3277 over het frame), zodat met 
een stĳ gende steldruk de aandrĳ fstang 
tegen de veerkracht ingaat.

19. Een nieuw typeplaatje met gewĳ zigd pic-
togram en nieuwe Varianten-ID op de 
aandrĳ ving bevestigen.
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6.4 Uitvoering met handbedie-
ning

Handbediening en de aandrĳ fstang zĳ n via 
een vrĳ loop gekoppeld. De slag wordt met 
het handwiel aangepast (overeenkomstig 
beeld 7).

Indien een aandrĳ ving naderhand met een 
handbediening moet worden uitgerust, moet 
u contact opnemen met After Sales Service 
van SAMSON.

6.4.1 Aandrĳ fstang met hand 
uitgaand

1. Het handwiel ontgrendelen.
2. Het handwiel rechtsom draaien, tot de 

onderste aanslag van de vrĳ loop bereikt 
is.

3. De aandrĳ fstang in de gewenste positie 
plaatsen.

4. Het handwiel vergrendelen.

6.4.2 Aandrĳ fstang met hand 
naar binnen bewegen

1. Het handwiel ontgrendelen.
2. Het handwiel tegen de klok in draaien, 

tot de bovenste aanslag van de vrĳ loop 
bereikt is.

3. De aandrĳ fstang in de gewenste positie 
plaatsen.

4. Het handwiel vergrendelen.

beeld 7:  Aandrĳ ving type 3271 met 
handbediening

Informatie
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6.5  Slagbegrenzing
In de uitvoering met slagbegrenzing is de 
maximale en minimale aandrĳ fslag zoals 
hieronder beschreven begrensbaar:

Draairichting Aanslag, min. Aanslag, max.

FA 0…125 % 50…125 %

FE 0…100 % 50…100 %

6.5.1 Begrenzing naar beneden 
(minimale slag)

1. Contramoer (A 70) losdraaien en kap (A 
73) losschroeven.

2. Contramoer (A74) losdraaien en op af-
stelmoer (A72) de begrenzing instellen.

3. Contramoer (A74) vastdraaien.
4. De kap (A 73) losschroeven en met de 

contramoer (A 70) weer vastdraaien.

6.5.2 Begrenzing naar boven 
(maximale slag)

1. Contramoer (A 70) losdraaien.
2. De kap (A73) op de gewenste begren-

zing instellen.
3. Contramoer (A70) opnieuw vastdraaien.

A73

A74

A72

A70

A1

A5

A7

A1 Deksel, boven
A5 Membraanschotel
A7 Aandrĳ fstang
A70 Contramoer
A72 Afstelmoer
A73 Kap
A74 Contramoer

linkerhelft: Aandrĳ fstang ingaand FE
rechterhelft: Aandrĳ fstang uitgaand FA

beeld 8: Slagbegrenzing
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7 Onderhoud

Breukgevaar van de aandrĳ ving!
De aandrĳ vingen staan onder druk. Onjuiste 
demontage kan ertoe leiden dat er onderde-
len breken.
Alvorens werkzaamheden de desbetreffende 
componenten en aandrĳ ving drukloos ma-
ken.

Letselgevaar door voorgespannen veren!
Aandrĳ vingen met voorgespannen aandrĳ f-
veren staan onder druk. Deze aandrĳ ving 
zĳ n herkenbaar aan de drie verlengde 
schroeven aan de onderzĳ de van de aan-
drĳ ving.
Bĳ  werkzaamheden aan de aandrĳ ving 
moet u de sterkte van de veervoorspanning 
reduceren, overeenkomstig hoofdstuk 9.3.

Beschadiging van de aandrĳ ving door on-
deskundige onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden!
 − De onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den die verder reiken dan de in dit hoofd-
stuk beschreven handelingen, mogen niet 
zelf worden uitgevoerd. U kunt contact opne-
men met After Sales Service van SAMSON.
 − De onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den mogen uitsluitend door vakpersoneel 
worden uitgevoerd.

Beschadigingen aan de aandrĳ ving door te 
hoge of te lage aandraaimomenten!
De componenten van de aandrĳ ving moeten 
met bepaalde draaimomenten worden aange-
trokken. Te sterk aangedraaide componenten 
zĳ n onderhevig aan overmatige slĳ tage. Te 
zwak aangedraaide componenten kunnen er-
toe leiden dat componenten los komen te zitten.
Aandraaimomenten aanhouden, overeen-
komstig  AB 0100.

Beschadiging van de aandrĳ ving door on-
juiste gereedschappen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd ge-
reedschappen gebruiken, overeenkomstig 
 AB 0100.

Beschadiging van de aandrĳ ving door on-
juiste smeermiddelen!
Uitsluitend door SAMSON goedgekeurd 
smeermiddelen gebruiken, overeenkomstig 
 AB 0100.

 − Door de uitvoering van niet beschreven on-
derhouds- en reparatiewerkzaamheden 
zonder toestemming van After Sales Service 
van SAMSON vervalt de productgarantie.
 −Als vervangingsonderdelen uitsluitend ori-
ginele onderdelen van SAMSON gebrui-
ken, die voldoen aan de oorspronkelĳ k 
specifi catie.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

KENNISGEVING!

Informatie
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7.1 Membraan vervangen
Draairichting FA
1. Aandrĳ ving demonteren, overeenkomstig 

hoofdstuk 9.2.
2. De korte schroeven (A20) en moeren (A21) 

van de deksels (A1, A2) losschroeven.
3. Veervoorspanning aanbouwen, overeen-

komstig hoofdstuk 9.3.
4. Het bovenste deksel (A1) afnemen en de 

veren (A10) verwĳ deren.
5. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-

schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

6. De aandrĳ fstang (A7) in een bank-
schroef met beschermende klauwen aan-
spannen. Zorg ervoor dat de aan-
drĳ fstang niet beschadigd wordt.

7. De kraagmoer (A15) volledig losschroe-
ven.

8. Het drukstuk (A35) tezamen met de mem-
braanschotel (A5) en membraan (A4) 
van de aandrĳ fstang (A7) verwĳ deren.

9. Een nieuwe membraan in de membraan-
schotel (A5) leggen en beide componen-
ten op de aandrĳ fstang plaatsen. U moet 
ervoor zorgen dat de afdichtingslip van 
het membraan (A4) volledig tussen het 
drukstuk (A 35) en de membraanschotel 
(A5) geplaatst wordt (overeenkomstig 
beeld 9).

10. Afdichtelement van de kraagmoer (A15) 
checken en indien noodzakelĳ k vervan-
gen (Bestelnummer 8353-0539).

11. Kraagmoer (A15) op de aandrĳ fstang 
(A7) schoeven. Let op het aandraaimo-
ment.

A4 Membraan A15 Kraagmoer
A5 Membraanschotel A35 Drukstuk
A7 Aandrĳ fstang

A15 A5

A7

A35

A4

beeld 9:  Plaatsing van de onderdelen voor 
draairichting FA

12. De aandrĳ fstang (A7) met geschikt af-
dichtings- en smeermiddel insmeren.

13. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

14. De veren (A10) op dusdanige wĳ ze in 
het onderste deksel aanbrengen, dat 
deze door de verdieping in het deksel 
gecentreerd worden.

15. Het bovenste deksel (A1) terugplaatsen.
16. Eventueel de veren voorspannen, over-

eenkomstig hoofdst. 5.2.
17. Het onderste en bovenste deksel (A1, 

A2) met schroeven (A20) en moeren 
(A21) vastschroeven. Let op het aan-
draaimoment.

18. De aandrĳ ving op het ventiel monteren, 
overeenkomstig hoofdstuk 5.1.
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Draairichting FE
1. Aandrĳ ving demonteren, overeenkomstig 

hoofdst. 9.2.
2. De korte schroeven (A20) en moeren 

(A21) van de deksels (A1, A2) losschroe-
ven.

3. Bovenste deksel (1) afnemen.
4. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-

schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

5. De aandrĳ fstang (A7) in een bank-
schroef met beschermende klauwen aan-
spannen. Zorg ervoor dat de aan-
drĳ fstang niet beschadigd wordt.

6. De kraagmoer (A15) volledig losschroe-
ven.

7. Het drukstuk (A35) tezamen met de 
membraanschotel (A5) en membraan 
(A4) van de aandrĳ fstang (A7) verwĳ de-
ren.

8. Een nieuwe membraan in de membraan-
schotel (A5) plaatsen. U moet ervoor 
zorgen dat de afdichtingslip van het 
membraan (A4) volledig tussen het druk-
stuk (A 35) en de membraanschotel (A5) 
geplaatst wordt (overeenkomstig 
beeld 10).

9. Afdichtelement van de kraagmoer (A15) 
checken en indien noodzakelĳ k vervan-
gen (Bestelnummer 8353-0539).

10. Kraagmoer (A15) op de aandrĳ fstang 
(A7) schoeven. Let op het aandraaimo-
ment.

11. Controleren of de veren (A10) correct in 
de onderste deksel (A2) zitten.

12. De aandrĳ fstang (A7) met geschikt af-
dichtings- en smeermiddel insmeren.

13. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

14. Het bovenste deksel (A1) terugplaatsen.
15. Het onderste en bovenste deksel (A1, 

A2) met schroeven (A20) en moeren 
(A21) vastschroeven. Let op het aan-
draaimoment.

16. De aandrĳ ving op het ventiel monteren, 
overeenkomstig hoofdst. 5.1.

7.2 Aandrĳ fstang afdichting 
vervangen

1. Aandrĳ ving demonteren, overeenkomstig 
hoofdst. 9.2.

2. De korte schroeven (A20) en moeren 
(A21) van de deksels (A1, A2) losschroe-
ven.

A4 Membraan A15 Kraagmoer
A5 Membraanschotel A35 Drukstuk
A7 Aandrĳ fstang A37 Sluitring

A7

A37

A5

A15A35 A4

beeld 10:  Plaatsing van de onderdelen voor 
draairichting FE
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3. Veervoorspanning verminderen overeen-
komstig hoofdst. 9.3.

4. Het bovenste deksel (A1) afnemen en de 
veren (A10) verwĳ deren.

5. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

6. De nieuwe asafdichtring (A 40) met ge-
schikt afdichtings- en smeermiddel in-
smeren.

7. De asafdichtring met een geschikte mon-
tagepin monteren.

8. Indien noodzakelĳ k tevens de droge ko-
gellagers (A42) en afstreper (A41) ver-
vangen.

9. Indien noodzakelĳ k de aandrĳ fstang 
(A7) met geschikt afdichtings- en smeer-
middel insmeren.

10. De aandrĳ fstang (A7) met membraan-
schotel (A5) en membraan (A4) uit het 
onderste deksel (A2) trekken.

11. De veren (A10) op dusdanige wĳ ze in 
het onderste deksel aanbrengen, dat 
deze door de verdieping in het deksel 
gecentreerd worden.

12. Het bovenste deksel (A1) terugplaatsen.
13. Eventueel de veren voorspannen, over-

eenkomstig hoofdst. 5.2.
14. Het onderste en bovenste deksel (A1, 

A2) met schroeven (A20) en moeren 
(A21) vastschroeven. Let op het aan-
draaimoment.

15. De aandrĳ ving op het ventiel monteren, 
overeenkomstig hoofdstuk 5.1.

A7

A40

A42

A41

beeld 11: Aandrĳ fstang afdichting



EB 8310-4 NL  37 

Onderhoud

7.3 Op retourzenden 
voorbereiden

Defecte aandrĳ vingen kunnen voor reparatie 
naar SAMSON worden gezonden.
Bĳ  het retourneren aan SAMSON als volgt te 
werk gaan:
1. Stelventiel demonteren overeenkomstig 

bĳ behorende documentatie over het ven-
tiel.

2. Aandrĳ ving demonteren, overeenkomstig 
hoofdstuk 9.2.

3. Veervoorspanning verminderen, over-
eenkomstig hoofdstuk 9.3.

4. De aandrĳ ving naar de dichtsbĳ zĳ nde 
SAMSON-vestiging zenden. Een over-
zicht van de SAMSON-vestigingen kunt 
u raadplegen via  www.samson.de > 
Kontakt.

7.4 Vervangingsonderdelen 
en verbruiksgoederen 
bestellen

Informatie over vervangingsonderdelen, 
smeermiddelen en gereedschappen kunt u 
verkrĳ gen bĳ  uw SAMSON-vertegenwoordi-
ger en After Sales Service van SAMSON.

Vervangingsonderdelen
Informatie over de vervangingsonderdelen 
kunt u raadplegen in hoofdst. 10.2.

Smeermiddelen
Informatie over geschikte smeermiddelen 
kunt u via brochure  AB 0100 raadplegen.

Gereedschappen
Informatie over geschikte gereedschappen 
kunt u via brochure  AB 0100 raadpegen.
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8 Storingen
Afhankelĳ k van de bedrĳ fsomstandigheden moet de aandrĳ vĳ ng in bepaalde intervallen ge-
controleerd worden, teneinde voor eventuele storingen te kunnen oplossen. Het opstellen van 
een overeenkomstig testplan, is de verantwoordelĳ kheid van de exploitant.

Storingen opsporen en elimineren

Storing Mogelĳ ke oorzaak Oplossing
De aandrĳ vingstang beweegt 
zich niet ondanks de 
inschakeling.

Aandrĳ ving is mechanisch 
geblokkeerd.

Aanbouw controleren.
Blokkering opheffen.

Steldruk is onvoldoende. Steldruk controleren.
De steldrukleiding op dichtheid 
controleren.

De steldruk is niet op de correcte 
membraankamer aangesloten.

Overeenkomstig hoofdstuk 3.4.

De aandrĳ fstang voert niet de 
volledige slag uit.

Slagbegrenzing is actief. Overeenkomstig hoofdstuk 6.5.

Steldruk is onvoldoende. Steldruk controleren.
De steldrukleiding op dichtheid 
controleren.

Randapparatuur niet correct 
ingesteld.

De aandrĳ ving zonder 
randapparatuur controleren.
Instellingen van de 
randapparatuur controleren.
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9  Buitenbedrĳ fstelling en 
demontage

Breukgevaar van de aandrĳ ving!
De aandrĳ vingen staan onder druk. Onjuiste 
demontage kan ertoe leiden dat er onderde-
len breken.
Alvorens werkzaamheden de desbetreffende 
componenten en aandrĳ ving drukloos ma-
ken.

Letselgevaar door voorgespannen veren!
Aandrĳ vingen met voorgespannen aandrĳ f-
veren staan onder druk. Deze aandrĳ ving 
zĳ n herkenbaar aan de drie verlengde 
schroeven aan de onderzĳ de van de aan-
drĳ ving.
Bĳ  werkzaamheden aan de aandrĳ ving 
moet u de sterkte van de veervoorspanning 
reduceren, overeenkomstig hoofdstuk 9.3.

9.1  Buitenbedrĳ fstelling
Teneinde de aandrĳ ving voor onderhouds- 
en reparatiewerkzaamheden of demontage 
buiten gebruik te stellen, moet u de volgende 
stappen uitvoeren:
1. Stelventiel demonteren, overeenkomstig 

bĳ behorende ventieldocumentatie.
2. Pneumatische hulpenergie uitschakelen, 

teneinde de aandrĳ ving drukloos te ma-
ken.

9.2  Aandrĳ ving demonteren
1. Stelventiel demonteren, overeenkomstig 

bĳ behorende ventieldocumentatie.
2. Koppelingsklemmen ( A 26 / A 27) los-

draaien.
3. De contramoer van het ventiel (9) en de 

koppelingsmoer (10) losdraaien.
4. Demontage van een aandrĳ ving met 

“aandrĳ fstang uitgaand” en/of voorge-
spannen veren: Om de ringmoer (A8) 
los te kunnen draaien, moet het ventiel 
met behulp van de steldruk met ca. 50 % 
geopend worden.

5. De ringmoer van het bovendeel van het 
ventiel losdraaien.

6. De steldruk opnieuw instellen.
7. De ringmoer en aandrĳ ving van het ven-

tiel verwĳ deren.
8. Op de contramoer van het ventiel en 

koppelingsmoer goed vastdraaien.

9.3  Veervoorspanning in de 
aandrĳ ving inbouwen.

1. De korte schroeven (A20) en moeren 
(A21) van de deksels (A1, A2) losschroe-
ven.

2. De lange schroeven (A22) en moeren 
(A23) op de deksels afwisselend en stap 
voor stap gelĳ kmatig losmaken.

GEVAAR!

WAARSCHUWING!
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A23

A22

beeld 12: Voorgespannen veren

9.4 Afvoeren
  Bĳ  het afvoeren de lokale, nationale en 
internationale regelgeving in acht ne-
men.

  Gebruikte onderdelen, smeermiddelen 
en gevaarlĳ ke stoffen niet met het huis-
houdelĳ k afval weggooien.

10 Bĳ lage

10.1 Service
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den zoals bĳ  het optreden van storingen of 
defecten kan de After Sales Service van 
SAMSON worden ingeschakeld voor onder-
steuning.

Email
U kunt After Sales Service via het volgende 
emailadres aftersalesservice@samson.de be-
reiken.

De adressen van SAMSON AG en haar 
dochterondernemingen
De adressen van SAMSON AG en haar 
dochterondernemingen en vertegenwoordi-
gingen en servicelocaties vindt u op het in-
ternet onder www.samson.de, in een SAMS-
ON-productcatalogus of op de achterzĳ de 
van deze handleiding.

Verplichte velden
Voor andere vragen en probleemoplossing 
dient u de volgende informatie te verschaf-
fen:
 − Bestel- en artikelnummer
 − Type, productnummer, draagkrachtop-

pervlak, slag, draairichting en nominaal 
signaalbereik (bĳ v. 0,2 tot 1 bar) of 
werkbereik van de aandrĳ ving

 − Indien nodig, het type van het inge-
bouwde ventiel

 −  Inbouwtekening
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10.2  Vervangingsonderdelen
1 Bovenste deksel
2 Onderste deksel
4 Membraan
5 Membraanschotel
7 Aandrĳ fstang
8 Ringmoer
9 Zeskantmoer
10 Veren (buiten)
11 Veren (binnen)
15 Kraagmoer
16 Ontluchting
20 Hexagonale schroef
21 Zeskantmoer
22 Hexagon schroef (voorspanning)
23 Zeskantmoer (voorspanning)
25 Ring
27 Koppelingsklem
29 Hexagonale schroef
31 Hoek
35 Drukstuk
37 Ring
40 Asafdichtingring
41 Afstreper
42 Droge kogellagers
50 Aandrĳ fstang
51 Koppeling
52 Schroefdraad
54 Ring
57 Wartelmoer
58 Insteekring
59 Frame
60 Handwiel

61 Spanstift
62 Spanstift
63 Schroefdraad pin
64 Cilinder schroef
66 Zeskantmoer
67 Borgring
68 Stuwdruklager
69 Ring
70 Zeskantmoer
73 Kap
75 Deksel ,boven
76 Asafdichtingring
77 Droge kogellagers
78 Contramoer
100 Typeplaatje
101 Plaat (Voorspanning)
300 Stoppen
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