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Typový list T 8300 CZ

Płíslu�ný typový list T 8310 nebo T 8342

Servopohony
PneumatickØ, elektrickØ a elektrohydraulickØ pohony pro regulaŁní
ventily a regulaŁní klapky

MembrÆnovØ pohony do 2800 cm2
Elektropohony do 87 kN
ElektrohydraulickØ zdvihovØ pohony do 7,3 kN
ElektrohydraulickØ výkyvnØ pohony do 100 Nm
RuŁní pohony



PneumatickØ servopohony

PneumatickØ servopohony jsou membrÆnovØ pohony s
membrÆnou a uvnitł le� ícími pru� inami. Mají nÆsledující
płednosti: dimenzovÆny pro łídící tlaky do 6 bar (90 psi), nízkÆ
stavební vý�ka, vysokØ płestavovací síly, vysokÆ płestavovací
rychlost, minimÆlní tłení, røznØ rozsahy łídícího tlaku. Zmìna
rozsahu łídícího tlaku a otoŁení ŁinnØho smìru bez speciÆlního
nÆładí.
Servopohony jsou vol i te lnì dodÆvÆny s tìmi to
bezpeŁnostními pozicemi:

"TÆhlo pohonu se silou pru�in vysouvÆ (FA)": płi
tlakovØm odlehŁení membrÆny, napł. płi výpadku pomocnØ
energie, se tÆhlo pohonu silou pru� in vysune do spodní
koncovØ polohy.
"TÆhlo pohonu se silou pru�in zasouvÆ (FE)": płi
tlakovØm odlehŁení membrÆny nebo. płi výpadku pomocnØ en-
ergie se tÆhlo pohonu silou pru� in zasune.

Pneumatický servopohon typ 271 (obr. 1 a 2)
Pro jmenovitØ zdvihy od 7,5 do 120 mm a ŁinnØ plochy mem-
brÆny 80, 120, 240, 350, 700, 1400, 2100 a 2800 cm2. Tan-
demový servopohon s Łinnými plochami 2 x 2800 cm2.
Volitelnì provedení s ruŁním płestavovÆním (ne u provedení 80
a 120 cm2). U ŁinnØ plochy membrÆny od 240 do 700 cm2 na
vnìj�í misce membrÆny (obr. 1); u 1400 a� 2800 cm2 s boŁnì
uspołÆdaným ruŁním kolem. Podrobnosti viz typový list T 8310.

Pneumatický servopohon typ 3277 (obr. 3)
UrŁený k nÆstavbì integrovanØho płevodníku. Płi tom je tento
upevnìn na płíŁníku spodní misky membrÆny. ¨innØ plochy
120, 240, 350 nebo 700 cm2. JmenovitØ zdvihy od 7,5 do 30
mm. Volitelnì od 240 cm2 s ruŁním płestavovÆním na vnìj�í
misce membrÆny.

Pneumatický výkyvný pohon typ 3278 (obr. 5)
JednoŁinný výkyvný pohon s pru� inovým zpìtným nastavením
pro regulaŁní klapky a ostatní regulaŁní orgÆny s otÆŁivým
�krticím tìlesem. Jmenovitý œhel 70° nebo 90°. ¨innÆ plocha
membrÆny 160 nebo 120 cm2. Volitelnì s ruŁním płesta-
vovÆním.
Podrobnosti viz typový list T 8321.

Pneumatický servopohon s výkyvnou pÆkou
typ 204-1 (obr. 4) a typ 204-7
Jsou to pneumatickØ membrÆnovØ pohony pro regulaŁní Łleny s
otÆŁivým �krticím tìlesem, zvlÆ�tì pro regulaŁní klapky
a � aluzie. Jmenovitý œhel 90°. Volitelnì s ruŁním płesta-
vovÆním.
Pohon typ 204-7 je urŁen pro integrovanou nÆstavbu
płevodníku.
Podrobnosti viz typový list T 8316.

Obr. 4
Pneumatický servopohon
typ 204-1

Obr. 1
Pneumatický servopohon Typ 271
s ruŁním płestavovÆním
a ventil typ 241

Obr. 2
Pneumatický servopohon
Typ 271 a ventil typ 241

Obr. 3
Pneumatický servopohon typ
3277 a ventil typ 241

Obr. 5
Výkyvný pohon typ 3278
s regulaŁní klapkou typ
3331 a płevodníkem
typ 3767
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Výbìr a pou�ití

A PneumatickØ B Elektropneum. C ElektrickØ
płístrojovØ vybavení płístrojovØ vybavení płístrojovØ vybavení

A1 B1 C1 C3
PłístrojovØ vybavení PłístrojovØ vybavení PłístrojovØ vybavení Elektrohydr. servopohon
bez płevodníku s i/p płevodníkem s motorem na s tłíbodovým vstupem
Rozsah łídícího tlaku Øídící tlak pst

< 6 bar stłídavý proud 230 V ~ signÆlu
0,2 ... 1 bar (90 psi)
(3 ... 15 psi)

1
1

1

A2 B2 C2 C3
PłístrojovØ vybavení PłístrojovØ vybavení PłístrojovØ vybavení Elektrohydr. servopohon
s pneum. płevodníkem s i/p płevodníkem se stykaŁem a motorem se spojitým regulaŁním
Øídící tlak pst < 6 bar Øídící tlak pst < 6 bar na trojfÆzový proud signÆlem
(90 psi) (90 psi) 380 V ~

1
1

1

1 Pneumatický regulÆtor 3 Elektr. regulÆtor nebo automatizaŁní 5 Elektrický regulÆtor 8 i/p-płevodník
2 Elektr. regulÆtor nebo auto- systØm s tłíbodovým výstupem 6 Elektrohydr. regulÆtor 9 i/p-płevodník

matizaŁní systØm s mA výstupem 4 Pneumatický regulÆtor 7 Pneumatický płevodník 10 Elektr. płevodník
11 StykaŁ

Servopohony mají za œkol płevÆdìt łídící signÆl płichÆzející od automatizaŁního załízení (regulÆtor, regulaŁní stanice, łídící systØm)
na pohyb tak, aby regulaŁní orgÆn regulaŁního Łlenu - napł. ku� elka regulaŁního ventilu - zaujal polohu odpovídající łídícímu
signÆlu. U regulaŁních ventilø je to zdvihový pohyb, u klapek, kulových kohoutø nebo ventilø s otoŁnou ku� elkou výkyvný pohyb s
œhlem výkyvu do 70° u regulaŁního provozu a do 90° u provozu otevłeno-zavłeno.
Servopohony tvołí s regulaŁním Łlenem regulaŁní ventil.
Servopohony mohou být vybaveny ładou płenosových Łlenø - napł. płevodníky, magnetickØ ventily, dÆlkovØ snímaŁe, snímaŁe
koncových poloh - pro płizpøsobení po� adavkøm załízení. Podrobnosti pro výbìr płídavných płístrojø viz płehledový list T 8350.

Pou�ití a płístrojovØ vybavení
PneumatickØ servopohony jsou osvìdŁenØ, na œdr� bu nenÆroŁnØ a cenovì płíznivØ płístroje pro pneumatickØ nebo elektropneu-
matickØ płístrojovØ vybavení.
DoplòkovØ płístroje -płevodníky- płitom płebírají tØ� œlohu servozesilovaŁe, nebo� płevÆdìjí nízkou energii regulaŁního signÆlu (0,2
a� 1 bar) na velký regulaŁní tlak Pst do 6 bar (90 psi).
ElektrickØ nebo elektrohydraulickØ pohony jsou nasazovÆny zvlÆ�tì tam, kde není k dispozici tlakový vzduch. TakØ ony jsou
vybavitelnØ ładou doplòkových prvkø, kterØ umo� òují individuÆlní płizpøsobení regulaŁnímu œkolu.
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Legenda k obr. A1 a� C4

0,2 a� 1bar

3 a� 15 psi

4 a� 20 mA

0,2 a� 1bar

3 a� 15 bar

4 a� 20 mA
4 a� 20 mA



SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D-60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D - 60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07

ElektrohydraulickØ
a elektrickØ servopohony

Elektrohydraulický zdvihový pohon typ 3274-11 a� -23
(Obr. 6)
pro stavìcí síly do 7,3 kN a jmenovitØ zdvihy 15 nebo 30 mm.
Doby płestavovÆní od 60 s pro płipojení na tłíbodový regulÆtor
nebo s elektrickým płevodníkem pro spojitØ łídící signÆly od
4 (0) do 20 mA nebo 0 (2) a� 10 V. Volitelnì s elektrickým nebo
mechanickým ruŁním płestavovÆním. Provedení s bezpeŁnost-
ními polohami lze dodat.
Podrobnosti viz typový list T 8340.

Elektrohydraulický výkyvný pohon typ 3274-31 a� -44
(Obr. 7)
pro regulaŁní œlohy. Výstupní momenty do 100 Nm. RegulaŁní
œhel max. 70°. TechnickØ vybavení jako zdvihový pohon typ
3274-...
Podrobnosti viz typový list T 8342.

ElektrickØ servopohony typ SAM (obr. 8)
jsou samobrzdicí zdvihovØ pohony s reverzibilním motorem na
jednofÆzový nebo tłífÆzový proud pro jmenovitØ síly od 2 do 25
kN a jmenovitØ zdvihy od 15 do 120 mm.
Doby płestavovÆní od 30 s pro płipojení na tłíbodový regulÆtor
nebo s elektrickým płevodníkem pro spojitØ łídící signÆly od 4
(0) do 20 mA nebo 0 (2) a� 10 V. SØriovì s mechanickým płes-
tavovÆním, dvìma momentovì zÆvislými a tłemi drÆhovì
zÆvislými vypínaŁi.
Podrobnosti viz typový list T 8330.
ElektrickØ servopohony jiných výrobcø, napł. AUMA, na
vy� ÆdÆní.

RuŁní pohon typ 273 (obr. 9)
k montÆ� i na regulaŁní orgÆny, kterØ jsou pou� ity jako ruŁní
regulaŁní ventily. ZvlÆ�tì pro ventily konstrukce 240, 250 a
260. JmenovitØ síly do 32 kN.
Podrobnosti viz typový list T 8312.

TechnickØ zmìny vyhrazeny.

Obr. 6
Elektrohydraulický zdvihový
pohon typ 3274-...
s mechanickým ruŁním
płestavovÆním

Obr. 8
Elektrický regulaŁní ventil
typ 241-2 se servopohonem
typ SAM

Obr. 9
RuŁní pohon typ 273
namontovaný na regulaŁním
ventilu typ 241

Obr. 7
Elektrohydraulický výkyvný pohon
typ 3274-... s elektrickým ruŁním
płestavovÆním a regulaŁní
klapkou typ 3351
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