
Zastosowanie
Si³ownik elektryczny stosowany w instalacjach przemys³owych,
technice grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacji.

Si³owniki s¹ si³ownikami skokowymi, które mog¹ byæ wyposa-
¿one w funkcjê po³o¿enia bezpieczeñstwa. Wspó³pracuj¹ one
z ró¿nymi seriami zaworów firmy SAMSON.
Si³owniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
• skok 15 lub 30 mm
• zasilanie 230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz

lub 110 V/60 Hz
• silnik synchroniczny z przek³adni¹ obiegow¹
• wy³¹czanie za pomoc¹ wy³¹czników momentowych
• mechaniczna nastawa rêczna

Wykonanie standardowe
Typ 3374 · Si³ownik mo¿e posiadaæ zintegrowane jarzmo lub
centralne mocowanie za pomoc¹ nakrêtki oczkowej M 30 x 1,5
wraz z wymaganymi elementami po³¹czeniowymi.
Wykonania posiadaj¹ce atest typu · Si³ownik z funkcj¹ nasta-
wy awaryjnej "trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz" prze-
znaczony dla ró¿nych zaworów firmy SAMSON. Numer reje-
stru dostêpny po z³o¿eniu zapytania.

Inne wykonania wyposa¿one s¹ w:
– dwa nastawne wy³¹czniki krañcowe z zestykiem prze³¹cznym
– dwa nadajniki potencjometryczne

Cyfrowy ustawnik pozycyjny
– automatyczna inicjalizacja
– dwa programy podstawowe wybierane za pomoc¹ prze³¹-

cznika
Nastawy za pomoc¹ oprogramowania TROVIS-VIEW:
– nastawa i odczyt dodatkowych funkcji za pomoc¹ komputera

PC lub modu³u pamiêci
– charakterystyka do wyboru liniowa lub wyznaczana na pod-

stawie zadanych punktów
– po³o¿enie priorytetowe
– wybór reakcji ustawnika na zanik sygna³u wejœciowego
Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym nie jest wy-
posa¿one w dodatkowe potencjometry.

Rys. 1 · Si³ownik elektryczny typu 3374 
        ze zintegrowanym jarzmem, 
        zamontowany na zaworze przelotowym V2001
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Sposób dzia³ania
Si³owniki elektryczne sk³adaj¹ siê z rewersyjnego silnika syn-
chronicznego i nie wymagaj¹cej konserwacji przek³adni obie-
gowej z mechanizmem poci¹gowym tocznym. Silnik wy³¹cza-
ny jest przez wy³¹czniki momentowe w po³o¿eniach krañco-
wych lub w razie przeci¹¿enia.
Si³owniki typu 3374 ze zintegrowanym jarzmem (rys. 3a)
wspó³pracuj¹ przewa¿nie z zaworami nastêpuj¹cych serii:
• V2001
• typ 3260 DN 65 do DN 150
• typ 3214 DN 65 do DN 100
Si³owniki typu 3374 z centralnym mocowaniem wspó³pracuj¹
przewa¿nie z zaworami posiadaj¹cymi w³asne jarzmo:
• zawory serii 240 (rys. 3b)
• zawory typu 3214 o œrednicy DN 125 do 250 (rys. 3c)

Funkcja nastawy awaryjnej
Si³owniki typu 3374 posiadaj¹ po³o¿enie bezpieczeñstwa do
wyboru:
Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz: w razie zaniku
zasilania trzpieñ si³ownika wysuwa siê na zewn¹trz.
Trzpieñ si³ownika wsuwany do wewn¹trz: w razie zaniku
zasilania trzpieñ si³ownika wsuwa siê do œrodka.

Tekst zamówienia
si³ownik elektryczny Typ 3374- ...
skok nominalny 15 lub 30 mm
wykonanie z funkcj¹
nastawy awaryjnej kierunek dzia³ania

na zewn¹trz lub do wewn¹trz
tylko dla skoku 15 mm

pod³¹czenie elektryczne 230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz
lub 110 V/60 Hz

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne (zob. tabela 1)
dwa nadajniki stanów granicznych
dwa nadajniki
potencjometryczne 0 do 1000 � 
cyfrowy ustawnik pozycyjny

Zmiany techniczne zastrze¿one
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Ze zintegrowanym jarzmem dla
3a · Zaworów serii V2001, typu 3260 (DN 65 do 150)

typu 3214 (DN 65 do 100)
Z centralnym mocowaniem dla
3b · Zaworów serii 240
3c · Zaworów typu 3214 (DN 125 do 250)

seria 240 (typ 3241 i typ 3244)
Rys. 3 · Zabudowa na zaworach ró¿nego typu
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Rys. 2 · Widok elementów po otwarciu pokrywy

wy³¹cznik krañcowy

   kó³ka napêdowe
nadajników potencjometrycznych

wy³¹cznik krañcowy krzywki prze³¹czaj¹ce
wy³¹cznik krañcowy
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Tabela 1 · Dane techniczne
Typ 3374 -10 -11 -15 -21 -26 -31 -36
Funkcja nastawy awaryjnej nie tak

kierunek dzia³ania – "na zewn¹trz" "do wewn¹trz"

Monta¿ zaworu
za pomoc¹

nakrêtki oczkowej – – • – • – •
jarzma • • – • – • –

Skok nominalny mm 30 15 30 15 15
Czas przestawienia 
przy skoku nominalnym*        s 240/120* 120/160* 240/120* 120/60* 120/60*

Czas przestawienia przy realizacji 
funkcji nastawy awaryjnej

– 12 s

Si³a 
nastawcza w N

"trzpieñ
na zewn¹trz" 2500 2000

"trzpieñ
do wewn¹trz" 2500 500

Pod³¹czenie elektryczne 207 do 253 V/50 Hz lub 21,6 do 27,6 V/50 Hz · 99 V do 121 V/60 Hz

Pobór mocy max. 18 VA

Od³¹czanie w zale¿noœci od momentu obrotowego
Dop. temperatura otoczenia 5 ... 60 °C
Temperatura sk³adowania –20 ... 70°C
Stopieñ ochrony IP 54 zgodnie z DIN EC 529 · Monta¿ z si³ownikiem skierowanym ku do³owi jest niedopuszczalny!

IP 65 z przewodem z po³¹czeniem œrubowym (M20x1,5 z metalow¹ nakrêtk¹ SW 23/24)
Kategoria przepiêciowa II

Monta¿ i kontrola EN 61 010 wydanie 3.94
Klasa ochrony II

Odpornoœæ na zak³ócenia EN 50 082 czêœæ 2
Emisja zak³óceñ EN 50 082 czêœæ 1

Nastawa rêczna korba o szeœciok¹tnym zakoñczeniu
brak mo¿liwoœci nastawy w czasie realizacji funkcji nastawy awaryjnej

Ciê¿ar ok. kg 3,2 3,2 3,3 3,9 4,0 3,5 3,6

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wy³¹cznik krañcowy 2 szt., nastawa w zale¿noœci od skoku · 250 VAC, 3 A
Nadajnik potencjometryczny 2 szt., 0 ... 1000 � (900 � dla skoku nominalnego), max. 1 mA

brak w wykonaniu z ustawnikiem pozycyjnym

Cyfrowy ustawnik pozycyjny
  wejœcie i wyjœcie 4(0) ... 20 mA · 2(0) ... 10 V

  program podstawowy nastawiany za pomoc¹ prze³¹cznika
dodatkowe nastawy za poœrednictwem komputera PC lub modu³u pamiêci i oprogramowania TROVIS-VIEW

  charakterystyka liniowa lub dowolna krzywa · nastawa za pomoc¹ oprogramowania TROVIS-VIEW

  nastawa skoku podczas inicjalizacji
  interfejs przesy³anie danych o nastawach, stanie pracy, komunikatów przy wykorzystaniu protoko³u firmy SAMSON

* Czas przestawienia o po³owê krótszy – na ¿yczenie klienta.

Tabela 2 · Materia³y

Obudowa i pokrywa PPO (politlenek fenylenu) wzmocniony w³óknem szklanym

Mocowanie centralne i jarzmo Ko³nierz: aluminium, gwint przy³¹czeniowy M 30 x 1,5
Blacha kszta³towa: 1.4301H w obudowie, otwór 30 mm

Trzpieñ si³ownika 1.4305



elektromagnes tylko dla
wykonania z funkcj¹
nastawy awaryjnej
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 Pod³¹czenie elektryczne · wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

wy³¹cznik krañcowy (opcjonalnie)

sygnalizator
po³o¿enia

wejœcie wejœcie
binarne

wyjœcie binarne
max. 25 mA

zasilanie
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 Pod³¹czenie elektryczne · wykonanie dla sygna³u 3-punktowego

trzpieñ
wsuwany do wewn¹trz

trzpieñ
wysuwany na zewn¹trz

nadajnik stanów granicznych (opcjonalnie)    nadajnik potencjometryczny (opcjonalnie)

elektromagnes w wykonaniu
z funkcj¹ nastawy awaryjnej
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 Wymiary
Typ 3374-10/-11/-21/-31                                -15/-26/-36

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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