
Alkalmazás
Egyszerû mûködésû tolómû állítótagok számára, mint a 240,
250 és 280 típussorozatú állítószelepek és szabályozócsap-
pantyúk
Hatásos membránfelületek 120 … 700 cm2

Névleges löketek 7,5 … 30 mm

A 3277 típusú pneumatikus állítómûvek membrántárcsával és
decentrálisan beépített rugókkal ellátott membránhajtómûvek.
Felépítésük és mûködésük megfelel a 271 típusú állítómûvének
(részletesen lásd a T 8310 típuslapon). Az alsó membrán-
köpeny egy járommal van szilárdan összekötve, amely a pneu-
matikus vagy elektropneumatikus helyzetszabályozó tartására
szolgál.
Ennek a közvetlen ráépítésnek a következõ elõnyei vannak:
– mechanikusan szilárd és egyértelmû kapcsolat, szállítás

közben nem sérül
– érintés és külsõ hatás ellen védett löketjelzés, amely az UVV

(VBG 5) követelményeinek is megfelel
– egyszerû pneumatikus kapcsolat a hajtás és a pozícionáló

között
A pneumatikus állítómûvek további elõnyei:
Kis beépítési magasság, nagy állítóerõ, gyors sebesség, külön-
bözõ állítónyomás-tartományok. A hatóirány megfordítása és
az állítónyomás tartományok módosítása különleges szerszá-
mok nélkül lehetséges.
A 3277-5 típusú állítómûnél a pozícionálóból kilépõ pst
állítónyomás a hajtás és a pozícionáló hatóirányától függet-
lenül bármilyen átcsövezés nélkül, egy átváltólemez megfelelõ
beállításával választhatóan a felsõ vagy az alsó membránkam-
rába vezethetõ.

Kivitelek
Típus 3277  ⋅  Pneumatikus állítómû (1. ábra), hatásos memb-
ránfelület 240, 350 vagy 700 cm2.
Típus 3277  ⋅  Pneumatikus állítómû kézi állítással a külsõ
membránköpenyen. Hatásos membránfelület 240, 350 vagy
700 cm2.
Típus 3277-5  ⋅  Pneumatikus állítómû (2. ábra) 120 cm2-es
hatásos membránfelülettel.
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Típuslap T 8311 HU

Hozzátartozó áttekintés T 8300 HU

Pneumatikus állítómû Típus 3277
integrált pozícionálók számára

1. ábra ⋅ 3277 típusú pneumatikus állítómû, 241 típusú
szelepre építve

2. ábra ⋅ 3277-5 típusú pneumatikus állítómû, 3510 típusú
mikroszelepre építve



Mûködési elv (3. és 4. ábrák)
A pst állítónyomás a membránon (2) erõhatást hoz létre,
amelyet a hajtómûben elhelyezett rugók (4) egyenlítenek ki. A
rugók száma és elõfeszítése a névleges löket figyelembe-
vételével határozza meg az állítónyomás-tartományt. A ,,H”
löket a pst állítónyomással arányos. A hajtás szár (6) hatóiránya
a rugóknak és az állítónyomás csatlakozásának beépítési hely-
zetétõl függ.
Az állítómûvek a következõ biztonsági állításokkal szállíthatók:
,,A hajtás szárat a rugóerõ kifelé mozgatja (FA)”: a membrán
nyomásának kiegyenlítõdésekor vagy a segédenergia kiesése-
kor a hajtás szárát (6) a rugók (4) ereje az alsó véghelyzetbe
mozgatja.
,,A hajtás szárat a rugóerõ befelé mozgatja (FE)”: a nyomás
kiegyenlítõdésekor vagy a segédenergia kiesésekor a hajtás
szárát (6) a rugók (4) ereje befelé mozgatja.
A 3277 típusú állítómûnél a pst állítónyomás egy belsõ le-
vegõcsatornán keresztül jut az alsó membránkamrába. Így a
leggyakrabban alkalmazott ,,a hajtás szárat a rugóerõ kifelé
mozgatja FA” (szelep zár) biztonsági állításnál nincs szükség
csövezésre.
A 3277-5 típusú állítómûvet úgy tervezték, hogy választás
szerint vagy az alsó vagy a felsõ membránkamra van egy belsõ
csatornán át a pst állítónyomással összekötve. Minden esetben
a rugókamrát kell a járomhoz kötni. Így nem tud külsõ levegõ
belépni és a pozícionáló a lehetséges korróziótól védetté válik.
A levegõ hozzávezetést az átváltólemez állása határozza meg.
A négy választási lehetõséget a tervbe vett biztonsági állítás és
a pozícionáló hatóiránya határozza meg.

T 8311 HU2

3. ábra ⋅ 3277 típusú állítómû metszetábrája

4. ábra . 3277-5 típusú állítómû metszetábrája

állítónyomás

   balra: szár befelé mozog   jobbra: szár kifelé mozog

állítónyomás

   balra: szár kifelé mozog   jobbra: szár befelé mozog

Jelmagyarázat a 3. és 4. ábrákhoz
1 Állítónyomás csatlakozása 
2 Membrán
3 Légtelenítés
4 Rugók
5.1 Felsõ membránköpeny

5.2 Alsó membránköpeny
6 Hajtás szár
7 Járom
8 Gyûrûs anya



1. táblázat  ⋅  Mûszaki adatok A rendeléshez szükséges adatok:
Állítómû Típus 3277 / Típus 3277-5
Típus 3277 kézi állítással / kézi állítás nélkül
hatásos membránfelület … cm2, löket … mm,
állítónyomás tartomány … bar,
hatóirány: hajtás szár kifelé mozog / befelé mozog
membrán anyagminôség: NBR / EPDM
… típusú pozícionálóval / pozícionáló nélkül

T 8311 HU3

Kivitel Típus 3277 Típus 3277-5

Max. megeng.
állítónyomás

6 bar

Megeng. hõmérsékle-
tek tartós üzemben

normál anyagminõség NBR
−35 ... +90 °C

különleges
anyagminõség EPDM

−35 ... +120 °C
olaj- és zsírmentes

 levegõ esetén

−

Anyagminõségek (WN = anyagminõség száma)

Membrántányér
NBR (nitril-kaucsuk) szövetbetéttel

EPDM
szövetbetéttel

−

Hajtás szár 1.4305

Hajtás szár tömítése
NBR (nitril-kaucsuk)

EPDM −

Membránköpenyek acéllemez,
mûanyagbevonattal

Al-fröccsöntvény,
mûanyagbevonattal

Kézi állítás orsó WN 1.4104
anya WN 1.4006 −

2. táblázat  ⋅  Állítónyomás-tartományok  ⋅  Minden nyomás bar-ban (túlnyomás)
A szürkével jelölt oszlopok a normál esetnek felelnek meg, azaz a névleges löketnél történõ alkalmazás. A legnagyobb löket az
állítónyomás növelésével érhetõ el.
A fehér oszlopokban lévõ állítónyomás-tartományokat elõfeszített rugókkal érjük el. Ezek a névleges löketre vagy csökkentett löketre
alkalmazhatóak.
A ,,hajtás szárat a rugó befelé mozgatja (FE)” hatóiránynál a rugóelõfeszítésre nincs lehetõség.

Hatásos
memb-
ránfelü-
let (cm2)

Névleges 
löket

(mm)

Löket-
térfogat 

(dm3)

Kieg.
rugóelõ-

fesz.
(%)1)

Az ,,FA” kivitel állítónyomás-tartományai 
Max.
löket

az alkalmazott rugók száma

3 3 6 6 12 12 6 12 18

120
7,5 0,009 − 0,4...0,8 – 0,8...1,6 – – – 1,7...2,1 2,4...3,0 – 9

15 0,18 12,5 0,2...1,0 – 0,4...2,0 – – – 1,4...2,3 2,1...3,3 – 17

240 15 0,36 12,5 0,2...1,0 0,3...1,1 0,4...2,0 0,6...2,2 0,6...3,0 0,9...3,3 – – – 17

350 15 0,53 25 0,2...1,0 0,4...1,2 0,4...2,0 0,8...2,4 0,6...3,0 1,2...3,6 1,4...2,3 2,1...3,3 – 22

700
15 1,10 75 – 0,8...1,2 – 1,6...2,4 – 2,4...3,6 1,85...2,3 2,7...3,3 3,45...4,3 22

30 2,10 25 0,2...1,0 0,4...1,2 0,4...2,0 0,8...2,4 0,6...3,0 1,2...3,6 1,4...2,3 2,1...3,2 2,6…4,3 38

Kieg.
elõfesz.

X X X X X X

1) Kiegészítõ elõfeszítés (csak a szeleppel együtt) a löket vagy az állítónyomás feszültségének %-ában.



A kivitelek és méretek változtatásának jogát fenntartjuk.

T 8311 HU Va
.

SAMSON Mérés- és Szabályozástechnikai Kft.
1148 Budapest  ⋅  Fogarasi út 10-14.
Telefon: (1)-467-2889
Telefax: (1)-252-3064

Méretek mm-ben és tömegek

Állítómû-típus 3277-5 3277

Hajtásfelület      cm2 120 240 350 700

Magasság

H 70 65 85 135

H1 − 400 420 530

H2 max. − 445 465 615

H4 szelep zár 74 75 90

H5 84 101

Átmérõ
D 168 240 280 390

D1 − 180 250 250

a1 G 1⁄8 G 1⁄4 G 3⁄8 G 3⁄8

a2 − G 3⁄8 G 3⁄8 G 3⁄8

Tömeg
kb. kg

kézi áll. nélkül 3,2 9 12 26

kézi állítással − 13 17 31

Csatlakozási méretek
a  a 240 típussorozatra,
b  a 3510 típusú mikroszelepre történõ ráépítésnél
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Típus 3277

,,a”
állítónyomás
csatlakozása
vagy
légtelenítés

Típus  3277-5
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