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 Informace a jejich význam 

Nebezpečí!
Nebezpečné situace, které mohou 
způsobit smrt nebo těžká poranění

Upozornění:
Situace, které mohou způsobit smrt 
nebo těžká poranění

Upozornění:
Zpráva o škodě a funkční poruchy

Poznámka:
Dodatečné informace

Typ:
Praktická doporučení
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Všeobecné bezpečnostní pokyny

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Dodržujte pro svou bezpečnost následující pokyny pro montáž, uvedení do provozu a pro-
voz přístroje.
 − Přístroj smí instalovat a uvádět do provozu pouze odborný personál, který byl seznámen 

s uváděním tohoto přístroje do provozu a jeho provozem.
Odborným personálem se ve smyslu tohoto návodu k instalaci a obsluze rozumí osoby, 
které na základě svého odborného vzdělání, vědomostí, zkušeností a znalosti příslušných 
norem dokážou posoudit jim svěřené práce a identifi kovat možná nebezpečí.

 − U přístrojů v provedení s ochranou proti výbuchu musí mít osoby kvalifi kaci, školení nebo 
oprávnění pro práci s přístroji chráněnými proti výbuchu na zařízeních s rizikem výbu-
chu, viz také kap. 6.

 − Ohrožení, které by mohlo být způsobeno médiem, jež protéká připojeným ventilem, pro-
vozním tlakem, jakož i pohyblivými díly pohonu, je třeba omezit pomocí vhodných opat-
ření.
Pokud na základě výšky tlaku přiváděného vzduchu v pneumatickém pohonu vznikají ne-
přípustné pohyby nebo síly, musí se tlak přiváděného vzduchu omezit prostřednictvím 
vhodné redukční stanice.

Aby se zabránilo věcným škodám, platí mimo jiné:
 − Předpokladem je řádná přeprava a skladování přístrojů.

Upozornění:
Přístroj označený symbolem CE splňuje požadavky směrnice 94/9/ES a směrnice 
2004/108/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání.
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Konstrukce a princip činnosti

2 Konstrukce a princip činnosti
Snímače mezního signálu se montují na 
pneumatické ventily i polohové regulátory 
typu 4765 a typu 4763.
Jsou opatřeny induktivními, elektrickými nebo 
pneumatickými kontakty a při překročení 
nebo podkročení nastavené mezní hodnoty, 
zejména při dosažení koncové polohy ven-
tilu, vysílají mezní signál, který se předává 
například do poplašného nebo zobrazova-
cího zařízení.

2.1 Funkce
Zdvih ventilu se přenáší buď přímo přes 
desku (10) na kolík (1.1) a páku (1) snímače 
mezního signálu, nebo v případě montáže 
na polohový regulátor přes spojovací kolík. 
Přitom se zdvihací pohyb pomocí hřídele (2) 
transformuje na otáčivý pohyb.

2.1.1 Induktivní snímač mezního 
signálu typ 4746-x2

U těchto přístrojů nese hřídel (2) dvě spínací 
skříně (3) s nastavitelnými indikačními pra-
porky (4.1) pro bezdotykové ovládání inte-
grovaných iniciátorů výřezu (5). Pro provoz 
induktivních mezních kontaktů je třeba s vý-
jimkou typu 4746-0281 instalovat do okruhu 
vývodů příslušné spínací zesilovače.
Spínací funkci a spínací bod lze plynule na-
stavit pomocí seřizovacího šroubu (3.1).

2.1.2 Elektrický snímač mezního 
signálu typ 4746-x3

U těchto přístrojů nese hřídel (2) dvě spínací 
skříně (3) s nastavitelnými vačkovými pod-
ložkami (4.2). Každá vačková podložka 
ovládá jeden elektrický přepínač (7) pomocí 
válečku (6.1) připevněného na spínací páce 
(6). Pomocí seřizovacího šroubu (3.1) ply-
nule nastavte spínací funkci a spínací bod.

2.1.3 Pneumatický snímač mez-
ního signálu typ 4746-04

U těchto přístrojů nese hřídel (2) dvě spínací 
skříně (3) s nastavitelnými vačkovými pod-
ložkami (4.2). Každá vačková podložka 
ovládá ve spínači (8) jeden tryskový systém 
odrazných desek.
Když vačková podložka (4.2) prostřednic-
tvím válečku (6.1) stiskne spínací páku (6), 
otevře se tryska ve spínači a vzniklý tlak pří-
vodního vzduchu se propojí z mikrospínače 
(9) do výstupu A1 nebo A2.
Až když vačka spínací páku (6) uvolní, tato 
tryska se ve spínači (8) uzavře a přívodní 
vzduch u mikrospínače se zablokuje. Na vý-
stupu A1 nebo A2 již není tlak.
Spínací funkci a spínací bod lze plynule na-
stavit pomocí seřizovacího šroubu (3.1).
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Induktivní snímač mezního signálu

Elektrický snímač mezního signálu

Pneumatický snímač mezního signálu se spínací funkcí

1 Páka pro zdvih ventilu
1.1 Přenosný kolík
2 Hřídel
3 Spínací skříň
3.1 Seřizovací šroub
4.1 Indikační praporek
4.2 Vačková podložka
5 Iniciátor výřezu
6 Spínací páka
6.1 Váleček
6.2 Pružina
7 Elektrický spínač
8 Pneumatický spínač
8.1 Tryska se spínačem
8.2 Odrazová deska
9 Pneumatický mikrospínač
10 Deska pro montáž na pohon 

nebo tyč kuželky

Obrázek 1:  Schémata působení
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Konstrukce a princip činnosti

2.2 Kód výrobku / provedení
Snímač mezního signálu od indexu přístroje .07 Typ 4746- x x x x x x x 0 x x x x
Ochrana před výbuchem
není 0
Ex II 2G Ex ia IIC T6 podle ATEX 1
CSA/FM intrinsically safe/non incendive 3
Ex II 3G Ex nA II T6 podle ATEX 8
Konstrukce
induktivní 2 1/2
elektrický 3 2
pneumatický 0 4 2
Kontakty
iniciátor výřezu SC3,5-N0-YE 0/1/8 2 0 0 1 0
iniciátor výřezu SJ3,5-SN 2 1 0 1 0
iniciátor výřezu SJ3,5-S1N 2 1 1 1 0
SAIA, elektrický mikrospínač typ XGK 3 3 2 0 2 1 0
SAIA, elektrický mikrospínač typ XGK3-81 3 2 1 2 1 0
pneumatický mikrospínač 0 4 4 0 2 0
iniciátor výřezu SB3,5-E2 0 2 8 1 2 1 0
Spínací prvky
s 1 spínacím prvkem 1
se 2 spínacími prvky 2
Elektrické připojení
není 0 4 4 0 0
kabelové šroubení M20 x 1,5 černé (plast) 1 0
Pneumatické přípojky
není 0
ISO 221/1-G 1/8 0 4 4 0 0 1
1/8 -27 NPT 0 4 4 0 0 2
Speciální provedení
není 0 0 0
povolení NEPSI Ex ia, typ 4746-12 induktivní 1 2 2 0 0 9
povolení NEPSI Ex nL, typ 4746-82 induktivní 8 2 2 0 1 0
povolení GOST-Ex, Ex ia, typ 4746-1... 1 2/3 0 1 3
povolení KOSHA, Ex ia 1 2/3 0 1 5
povolení INMETRO, Ex ia 1 2/3 0 1 7
Kompatibilita laku
není 0
neobsahuje substance bránící aplikaci laku 1
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Snímač mezního signálu do indexu přístroje .06 včetně Typ 4746- x x x x

Konstrukce

induktivní, bez ochrany před výbuchem 1

induktivní, Ex ib IIC T6 2

elektrický 3

pneumatický 4

Elektrická přípojka/páka

není 0

kabelové šroubení, páka I (od indexu přístroje .04 bez páky) 1

kabelové šroubení, páka II pro montáž polohového regulátoru 2

šroubové spojení ½" USA, páka I 3

kabelové šroubení ½" USA, páka II pro montáž polohového regulátoru 4

Kontakty

SJ3,5-N 0

SJ3,5-SN 1

SAIA, mikrospínač typ XGK 3 2

pneumatický mikrospínač s přípojným závitem ISO 228/1-G 1/8 3

pneumatický mikrospínač s přípojným závitem 1/8-27 NPT 4

SJ3,5-N (bílý puntík), max. hystereze u páky 100 mm = 0,6 mm 5

mikrospínač (zlaté kontakty) 6

SJ3,5-E2 s LED (třívodičový spínač) bez Ex, směr působení zavírač 1 8

SB3,5-E2 (třívodičový spínač) bez Ex, směr působení zavírač 1 9

Spínací prvky

s 1 spínacím prvkem 1

se 2 spínacími prvky 2

Upozornění:
Pro nahrazení přístrojů s indexem .00 až .03 je nutné dodat také montážní sadu 
s pákou, srov. kap. 2.4.
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2.3 Technické údaje
Induktivní snímač mezního signálu Typ 4746-x2 Typ 4746-0281

Řídicí elektrický okruh Spínací zesilovač podle EN 60 947-5-6 Třívodičový spínač, provozní 
napětí 10 až 30 V

Iniciátor výřezu SC3,5-N0-YE2) SJ3,5-SN SJ3,5-S1N SB3,5-E2

Přípustná teplota okolního prostředí1) –20 až +70 °C –20 až +100 °C –20 až +100 °C –20 až +70 °C

s kabelovým šroubením – kov –40 až +70 °C –50 až +100 °C –40 až +100 °C –25 až +70 °C

Elektrické přípojky 1 kabelové šroubení M20 × 1,5 pro rozsah svorky 5,5 až 13 mm,
šroubové svorky pro průřezy drátu od 0,2 do 2,5 mm²

Krytí IP 65

Hmotnost cca 0,7 kg

Elektrický snímač mezního signálu, typ 4746-x3 · Údaje platí pro stříbrné a pozlacené kontakty

Spínací prvek Elektrický mezní kontakt: střídač/SPDT (single-pole/double-throw)

Zatížitelnost Střídavé napětí: 220 V, 6,9 A,
Stejnosměrné napětí: 220 V, 0,25 A × 20 V, 6,9 A

Přípustná teplota okolního prostředí1) –20 až +85 °C

s kabelovým šroubením – kov –40 až +85 °C

Elektrické přípojky 1 kabelové šroubení M20 × 1,5 pro rozsah svorky 5,5 až 13 mm,
šroubové svorky pro průřezy drátu od 0,2 do 2,5 mm²

Krytí IP 65

Hmotnost cca 0,7 kg

Pneumatický snímač mezního signálu typ 4746-04

Spínací prvek Pneumatický mezní kontakt se zapojeným pneumatickým mikrospínačem

Pomocná energie Přiváděný vzduch 1,4 baru (20 psi), možnost krátkodobého zatížení až 4 bary (60 psi)

Spotřeba vzduchu 0,04 mn
3/h

Výstup 0 nebo 1,4 baru (20 psi)

Objemový průtok 1 spínač zavřený: 0,7 mn
3/h · 2 spínače zavřené: 1,0 mn

3/h

Přípustná teplota okolního prostředí –20 až +60 °C

Krytí IP 54

Hmotnost cca 0,75 kg

Materiály

Pouzdro a víko Hliník, práškovaný

Páka a hřídel 1.4571

Kabelové šroubení M20 x 1,5 · Polyamid černý
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Montáž Rozsah zdvihu

Podle IEC 60534-6 Páka I: 7,5 až 60 mm · Páka II: 60 až 180 mm

U polohového regulátoru 
typ 4763/4765 Zdvih jako polohový regulátor

1) Respektujte prosím omezení stanovená v osvědčení o zkoušce konstrukčního vzorku.
2) Do roku výroby 2006 s výřezovým iniciátorem, typ SJ3,5-N.

Typ 4746-1 v Ex ia ATEX
Maximální hodnoty pro připojení k osvědčeným zabezpečeným elektrickým obvodům:

Snímač mezního signálu Typ 4746-12 Typ 4746-13

Mezní kontakty Induktivní Elektrický

Ui 16 V 16 V 45 V

Ii 52 mA 25 mA –

Pi 169 mW 64 mW 2 W

Ci (účinná vnitřní kapacita) 60 nF 50 nF zanedbatelně nízká 
hodnotaLi (účinná vnitřní induktivita) 160 μH 250 μH

Třídy teploty Rozsah okolní teploty podle osvědčení o zkoušce konstrukčního vzorku
(navíc platí technická data uvedená v předchozí tabulce)

T4 –45 až +80 °C –45 až +100 °C –45 až +80 °C

T5 –45 až +70 °C –45 až +81 °C –45 až +70 °C

T6 –45 až +60 °C –45 až +66 °C –45 až +60 °C

2.4   Příslušenství
Příslušenství pro instalaci podle IEC 60534-6
Ventil Provedení s rámem (žebro NAMUR),

(srov. kap. 3.1)
Provedení s tyčí (Ø tyče 18 až 32 mm),

(srov. kap. 3.2)
Zdvih do 60 mm do 180 mm do 60 mm do 180 mm

Obj. č. montážní 
sady

1400-6713
(páka I)

1400-6714
(páka II)

1400-6713 (páka I)
plus 1400-5342

1400-6714 (páka II)
plus 1400-5342

Příslušenství pro instalaci na polohový regulátor typu 4763 a 4765 (srov. kap. 3.4)
Obj. č. montážní sady 1400-6710

Příslušenství pro instalaci na ventil typu 3351
Jmenovitá světlost DN 15 až 50 DN 65 až 100

Obj. č. montážní 
sady 1400-6585 1400-6586

Příslušenství pro instalaci na ventil typu 3591 s pákou II (srov. kap. 3.3)
Obj. č. montážní sady 1402-0662
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3 Instalace na ventil
Pro montáž je nutné příslušenství uvedené 
v kapitole 2.4.

  Potřebná páka (I nebo II) by se měla na-
montovat před instalací snímače mez-
ního signálu.
Nasuňte svorkovou desku (1.1) přes 
páku (1) a oba tyto díly společně nastr-
čte na hřídel (2) a utáhněte upevňovací 
šroub (1.2).

3.1  Instalace na ventil v prove-
dení s litým rámem

1. Našroubujte desku (10) se šrouby (10.1) 
na spojkovou sponku ventilu.

2. Sešroubujte kolík (11) pomocí dvou ma-
tic (11.1) na desce (10).

3. Odšroubujte víko snímače mezního sig-
nálu a přístroj připevněte pomocí šroubu 
(12), podložky (13) a kroužku z pro-
vázku (14) na rám ventilu.
Přitom dbejte na to, aby byl kolík (11) 
uvnitř drátěné rozpěry (1.3) páky (1).

3.2  Instalace na ventil v prove-
dení s tyčí

1. Našroubujte desku (10) se šrouby (10.1) 
na spojkovou sponku ventilu.

2. Sešroubujte kolík (11) pomocí dvou ma-
tic (11.1) na desce (10).

3. Nosník (15) a upínací desku (16) lehce 
přišroubujte na tyč ventilu.
U polovičního zdvihu ventilu musí střed 
desky (10) a nosník (15) lícovat.

4. Přišroubujte upínací desku.

5. Namontujte snímač signálu pomocí 
upevňovacího šroubu (12), podložky 
(13) a kroužku z provázku (14) na nos-
ník. Přitom dbejte na to, aby byl kolík 
(11) uvnitř drátěné rozpěry (1.3) páky 
(1).

  Po instalaci snímače mezního signálu je 
nutné dbát na to, aby odvzdušňovací zá-
tka na víku pouzdra ukazovala při insta-
lovaném ventilu směrem dolů.
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1 Páka
1.1 Svorková deska
1.2 Šroub
1.3 Drátěná rozpěra
2 Hřídel
10 Deska
10.1 Šrouby
11 Kolík
11.1 Matice
12 Šroub
13 Podložka
14 Kroužek z provázku
15 Nosník
16 Upínací deska

12 13 14

1.12 1.2 1 1.3 11 11.1 1010.1

12 13 15 16

1.12 1.2 1 1.3 11 11.1 1010.1

14

Instalace na ventil v provedení s rámem (žebro NAMUR)

Instalace na ventil v provedení s tyčí

Obrázek 2: Instalace na ventil
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3.3  Instalace na ventil 
typu 3591

  Šroubované spoje je nezbytně nutné 
opatřit přiloženými pojistnými podlož-
kami.

1. Našroubujte kulatý třmen (1) s třmeno-
vou svorkou (3) a matice (2) na rám ven-
tilu a neutahujte.

2. Čep (4) se šrouby (5) přišroubujte na tř-
menové svorky (3).

3. Našroubujte snímač mezního signálu (6) 
na čep (4), jak je popsáno v bodě 3 
v kapitole 3.1. Použijte k tomu závit (7) 
v čepu.

4. Montážní úhelník (9) pevně přišroubujte 
pomocí šroubů (10) na pojistku proti oto-
čení (8) ventilu.

5. Unášeč (11) pevně přišroubujte pomocí 
šroubu a matice (12) na montážní úhel-
ník (9).

6. Vložte kolík (13) do podélného otvoru 
unášeče (11). Přitom dbejte na to, aby 
byl kolík uvnitř drátěné rozpěry unášeče.

7. Našroubujte matici (14) na kolík (13). Tř-
menovou svorku (16) položte nad páku 
(15) snímače mezního signálu (6).

8. Páku (15) našroubujte pomocí matice 
(17) na prodloužení páky (18).

9. Druhý konec prodloužení páky (18) 
přišroubujte k unášeči (11).

10. Seřiď te.

Pro montáž dále platí:
  Seřízení proveď te tak, aby páka (15), 
prodloužení páky (18) a podélný otvor 
unášeče (11) byly v jedné rovině.

  Po instalaci snímače mezního signálu je 
nutné dbát na to, aby odvzdušňovací zá-
tka na víku pouzdra ukazovala při insta-
lovaném ventilu směrem dolů.
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1 Kulaté koleno
2 Matice
3 Třmenová spojka
4 Čep
5 Šrouby
6 Snímač mezního signálu
7 Závit
8 Pojistka proti protočení
9 Montážní úhelník
10 Šrouby
11 Unášeč
12 Šroub a matice
13 Kolík
14 Matice
15 Páka II
16 Třmenová spojka (pro páku)
17 Matice
18 Prodloužení páky

7

16
14138

9

10

11

17

12

815

11

18

10

9

45
3

1

2

6

Obrázek 3: Instalace na ventil typu 3591
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Instalace na ventil

3.4  Instalace na polohový 
regulátor

Pro instalaci snímače mezního signálu na 
polohový regulátor typu 4763 a typu 4765 
potřebujete krátkou páku (1) a mezikus (31) 
jako příslušenství (objednací číslo 
1400-6710) podle Obrázek 4:
1. Vložte kulatý těsnicí kroužek (30) vlevo 

a vpravo do mezikusu (31).
2. Oba cylindrické šrouby (33) prostrčte 

snímačem signálu a mezikusem a umís-
těte je na polohový regulátor.

3. Matice (32) vložte do pouzdra poloho-
vého regulátoru a utáhněte cylindrické 
šrouby (33).

Dbejte přitom na to, aby se krátká páka 
(1) posunovala nad kolíkem (16) poloho-
vého regulátoru.

4. Nahraď te odvzdušňovací zátku (17) na 
polohovém regulátoru za uzavírací šroub 
z příslušenství 1400-6710.
Odvzdušňovací zátka se pak vkládá do 
pouzdra snímače mezního signálu. Krytí 
IP tak odpovídá krytí polohového regulá-
toru.

  Pro krytí IP 65 je třeba vložit zpětný ven-
til fi ltru (objednací číslo 1790-7408) do 
pouzdra snímače mezního signálu.

17

A B

3031

161

31

32

33

POZOR!
Kryt pouzdra našroubujte tak, aby od-
vzdušňovací zátka (17) zabudovaného 
ventilu ukazovala dolů.

Páka s pružinou

Řez A–B

Obrázek 4:  Instalace s mezikusem, například na polohový regulátor typu 4765 nebo 4763
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Přípojky

4 Přípojky

4.1 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ!
U elektroinstalace je nutné dodržovat 
příslušné elektrotechnické předpisy 
a předpisy pro prevenci úrazů platné 
v zemi, pro kterou je přístroj určen. 
V Německou to jsou předpisy VDE 
a předpisy pro prevenci úrazů pro-
fesní oborové organizace.
Pro montáž a instalaci v prostorech 
ohrožených explozí platí EN 60079-
14:2008; VDE 0165 část 1 „Výbu-
šná atmosféra – projektování, výběr 
a zřizování elektrických zařízení“.

POZOR!
Je bezpodmínečně nutné dodržet ob-
sazení svorek. Záměna elektrických 
přípojek může způsobit zrušení 
ochrany před výbuchem. Lakované 
šrouby v pouzdru nebo na něm se 
nesmí uvolňovat. Pro společné zapo-
jení elektrických provozních pro-
středků se zabezpečením proti po-
ruchám platí přípustné maximální 
hodnoty podle osvědčení o zkoušce 
konstrukčního vzorku ES
(Ui, resp. U0, Ii, resp. I0, Pi, resp. P0,
Ci, resp. C0 a Li, resp. L0).

Poznámka k výběru kabelů a ve-
dení!
Pro instalaci elektrických obvodů za-
bezpečených proti poruchám je 
nutné dodržet odstavec 12 normy 
EN 60079-14:2008; VDE 0165 
část 1. Pro položení kabelů s více ži-
lami a vedení s více než jedním elek-
trickým obvodem zabezpečeným 
proti poruchám platí odstavec 
12.2.2.7.
Zejména musí radiální tloušťka izo-
lace vodiče pro obecně používané 
izolační materiály, jako např. polye-
tylen, vykazovat minimální tloušťku 
0,2 mm. Průměr jednotlivého drátu 
vodiče s jemnými dráty nesmí být 
menší než 0,1 mm. Konce vodiče je 
nutné zajistit proti roztřepení, napří-
klad pomocí koncovek.
V případě připojení přes dva oddělené 
kabely lze namontovat přídavné kabe-
lové šroubení. Nepoužívané vstupy pro 
vodiče musí být uzavřené záslepkami. 
Přístroje, které se používají při okolní 
teplotě nižší než –20 °C, musí být vy-
baveny kovovými vstupy pro kabely.
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Přípojky

Poznámka pro provozní prostředky 
zóny 2:
Pro provozní prostředky, které se 
provozují podle krytí před zapálením 
Ex nA II (provozní prostředky, které 
nevydávají jiskry) podle EN 60079-
15:2003, platí, že spojování a pře-
rušování, jakož i zapojování elektric-
kých obvodů pod napětím je pří-
pustné pouze při instalaci, údržbě 
nebo při opravách.
Pro provozní prostředky, které se 
provozují podle jištění před zapále-
ním Ex nL (energeticky omezené pro-
vozní prostředky) podle EN 60079-
15:2003, platí, že tyto provozní pro-
středky mohou být provozně spínány. 
Pro společné zapojování provozních 
prostředků s energeticky omezenými 
elektrickými obvody s jištěním Ex nL 
IIC platí přípustné maximální hod-
noty podle prohlášení o shodě, resp. 
doplnění k prohlášení o shodě.
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Přípojky

Vstup vedení
Vedení pro mezní kontakty je třeba vést přes 
šroubení na pouzdru podle Obrázek 5 nebo 
podle lepicích štítků na vnitřní straně krytu 
k vstupním svorkám označeným + a − a tam 
je připevnit.
Jako příslušenství lze objednat:
Kabelové šroubení M20 × 1,5:
Plast černý, s těsnicí podložkou

Obj. č. 8808-0180
Plast modrý, s těsnicí podložkou

Obj. č. 8808-0181
Mosaz poniklovaná Obj. č. 1890-4875
Adaptér M20 x 1,5 na NPT:
Hliník práškovaný

Obj. č. 0310-2149

Přístroje s indexem do .06
Plast černý Obj. č. 8808-0178
Plast modrý Obj. č. 8808-0179

4.1.1 Spínací zesilovač 
typ 4746-x2

Pro chod induktivních mezních kontaktů je 
nutné do výstupního elektrického obvodu za-
pojit spínací zesilovače podle EN 60947-
5-6 (nikoli u typu 4746-0281).
Při instalaci do explozí ohrožených zařízení 
je nutné dodržet příslušná ustanovení.

4.2 Pneumatická přípojka 
typ 4746-04

Přípojky vzduchu jsou vybaveny závitem 
G 1/8 ISO 228 nebo 1/8-27 NPT.
Lze použít běžné šroubovací spoje pro ko-
vové potrubí nebo plastové hadice.

41 42 51 52 42 41 43 52 51 53

GW1 GW2

+ _ _+
GW1 GW2

41 42L+ L- 51 52

+ _ _+

GW1 GW2

Typ 4746-x2 Typ 4746-x3Typ 4746-0281

Spínací zesilovač 
podle 

EN 60947-5-6
Provedení se třemi vodiči napájení 

10 až 30 V

Obrázek 5:  Elektrické připojení
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Obsluha

5 Obsluha

5.1 Nastavení spínacího bodu
Snímače mezního signálu instalované na 
ventilech se běžně nastavují tak, že signál je 
aktivní v koncových polohách zdvihu. Spí-
nací bod však lze nastavit libovolně v rámci 
rozsahu zdvihu, například tak, aby byla 
signalizována průběžná poloha.
Na lepicích štítcích, které jsou volně přilo-
žené a označené A, B a C, lze poznamenat 
nastavené spínací polohy a přiřadit je ke 
spínačům.

5.1.1 Typ 4746-x2
  Najeď te ventil do spínací pozice a otá-
čejte seřizovacím šroubem (3.1), až se 
indikační praporek (4.1) dostane do spí-
nacího bodu.

  Při seřizování nebo kontrole spínacích 
bodů najíždějte do koncových poloh 
vždy ze středové polohy!

Upozornění:
Spínací prvky použité pro snímání 
kontaktů a páky potřebné pro jejich 
ovládání reagují na změny teploty. 
Aby bylo zaručeno spolehlivé spí-
nání, musí být vzdálenost spínacích 
bodů mezi mechanickým dorazem 
(např. kužel v sedle) a spínacím 



3.1 Seřizovací šroub
4.1 Indikační praporek
4.2 Vačková podložka

3.1
4.1, 4.2

42
(52)

42
(52)

41(51)
43(53)

41(51)
43(53)

A A

Typ 4746-04
Pneumatický spínač

Typ 4746-x3
Elektrický spínač

Typ 4746-0281
Senzor se třemi vodiči 
PNP
zavřít

Typ 4746-x2
Induktivní spínač

otevřený

Přiváděný vzduch 
sepnutý

otevřený

zavřený

Přiváděný vzduch 
zavřený

zavřený

Obrázek 6: Mezní kontakty
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Obsluha

bodem mezního kontaktu větší než 
posunutí spínacího bodu způsobené 
teplotou.

Rozestupy mezi spínacími body u páky 
100 mm:
Kontakt SC3,5-N0-YE ≥2 mm
Kontakt SJ3,5-SN ≥0,75 mm
U pák s odlišnou délkou je třeba spínací bod 
upravit podle změny páky.
Například při změně páky ze 100 na 
160 mm se rozestup spínacích bodů zvýší 
z 2,0 na 3,2 mm.

Zjednodušené nastavení induktivních mez-
ních kontaktů:
Poloha zavřeno
Zavřít ventil, když kuželka narazí na sedlo.
Poloha otevřeno
Ventil najet do požadované spínací polohy, 
např. konec zdvihu.
 − Otáčením seřizovacího šroubu (3.1) pře-

suňte indikační praporek (4.1) pomalu 
směrem ke kontaktu až do dosažení spí-
nacího bodu.

 − Nastavte seřizovací šroub opačným smě-
rem, aby byl spínací bod:
u kontaktu SJ3,5-N0 ≥ 1/6

a kontaktu SJ3,5-SN ≥ 1  /16 až 1/10

otáčky před dorazem.

5.1.2 Typ 4746-x3 
a typ 4746-04

  Při nastavení byste měli postupovat tak, 
aby se při zdvihu vačkový kotouč (4.2) 
s vačkou pohyboval směrem k válečku 
(6.1, Obrázek 1).

1. Najeď te ventil do požadované spínací 
pozice (např. koncová poloha zdvihu pro 
„ventil otevřený“ nebo koncová poloha 
zdvihu pro „ventil zavřený“).

2. Nastavujte vždy ten spínač, který je 
přiřazený k hornímu nebo spodnímu spí-
nacímu bodu.

3. Otáčejte seřizovacím šroubem (3.1), až 
spínací příčná tyč vačky (4.2) dojede 
k válečku (6.1, Obrázek 1) a přepne spí-
nač.

4. Chcete-li přesně zkontrolovat spínací 
bod, najeď te ventilem kousek zpátky 
a znovu na spínací polohu.
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Opravy přístrojů s ochranou před výbuchem

6  Opravy přístrojů s ochranou 
před výbuchem

Když se opravuje provozní prostředek v dílu, 
na kterém závisí ochrana před výbuchem, 
smí se tento díl zprovoznit až po prověření 
provozního prostředku znalcem podle poža-
davků ochrany před výbuchem, vystavení 
osvědčení o této zkoušce nebo označení pro-
vozního prostředku symbolem zkoušky tímto 
znalcem.
Zkouška znalcem není nutná, pokud se pro-
vozní prostředek před opětovným zprovoz-
něním podrobí kusové zkoušce výrobcem 
a úspěšná zkouška je potvrzena umístěním 
kontrolní značky na provozním prostředku.
Součásti ohrožené explozí se smí měnit 
pouze za originální součásti od výrobce, 
které byly podrobeny kusové zkoušce.
Přístroje, které se již používaly mimo oblasti 
ohrožené výbuchem a v budoucnosti mají 
být použity v oblastech ohrožených výbu-
chem, podléhají ustanovením pro opravené 
přístroje. Před použitím v oblastech ohrože-
ných explozí musí být podrobeny prověrce 
podle podmínek platných pro „Opravu pří-
strojů relevantních pro ochranu před výbu-
chem“.

7 Údržba a kalibrace
Společné zapojování elektrických obvodů 
s ochranou proti poruše pro účely zkoušek, 
kalibrování a nastavení je možné pouze 
s elektrickými napěťovými snímači s ochra-
nou proti poruše a pomocí mosazných ná-
strojů, aby se zabránilo poškození bezpeč-
nostně relevantních dílů.

  Je nutné dodržet maximální hodnoty 
elektrických obvodů zabezpečených proti 
poruše, které jsou uvedeny v povoleních!
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Rozměry

8 Rozměry
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20,6
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,5

74 189

15

94
64

44
,5

M 20x1,5

77
71 30

14
8

77
71 30

14
8

Typ 4746-x2, -x3
Přípojka vzduchu pro externí odvzdušnění
Závitový otvor G 1/8

Mezikus v případě
instalace na polohový regulátor

Upevňovací šroub M8 Upevňovací šroub M8

Výstup

Přiváděný 
vzduch

Přípojky vzduchu

L I
 /

 L 
II

L I
 /

 L 
IIŽebro NAMUR Žebro NAMUR

Typ 4746-04
Přípojky vzduchu, závitový otvor G 1/8

nebo 1/8 NPT

Délka páky L I / L II
Páka I: 149 mm
Páka II: 202 mm
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Povolení

9 Povolení

Upozornění:
Typová označení snímačů mezního signálu 4746-2 a 4746-3 se změnila. Zde uve-
dená osvědčení o zkouškách platí i nadále, viz následující osvědčení.
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