Si³owniki elektrohydrauliczne
Typ 3274 – 11 do -23

Zastosowanie
Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory
elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna³ów wyjœciowych. S³u¿¹ do sterowania prac¹ zaworów regulacyjnych.
Si³y steruj¹ce do 7300 N · Skoki nominalne 15 i 30 mm

Produkowane s¹ si³owniki o ró¿nej sile steruj¹cej.
Si³owniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
¢ Zwarta budowa, do wyboru z elektryczn¹ lub mechaniczn¹
nastaw¹ rêczn¹.
¢ Zabezpieczenie silnika poprzez momentowe wy³¹czniki
krañcowe dzia³aj¹ce w wypadku osi¹gniêcia po³o¿enia
krañcowego lub przeci¹¿enia.
¢ Mo¿liwoœæ zamontowania ustawnika pozycyjnego, nadajników potencjometrycznych i elektrycznych lub indukcyjnych
wy³¹czników krañcowych w skrzynce przy³¹czeniowej.
¢ Do wyboru z funkcj¹ nastawy awaryjnej (bezpieczeñstwa)
w wykonaniu z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹.

Rys. 1
Si³ownik elektrohydrauliczny
z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹
typu 3274-11 do -14
do wyboru z funkcj¹ nastawy
awaryjnej:
kierunek dzia³ania

"na zew."

"do wew."

Wykonania z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹ (rys.1)
Uruchomienie nastêpuje za pomoc¹ dwóch przycisków na
skrzynce przy³¹czeniowej.
Typ 3274-11 · si³ownik elektrohydrauliczny o nominalnej sile
nacisku osiowego FWEW. 2100 N w kierunku dzia³ania "do
wewn¹trz" i o nominalnej sile nacisku osiowego FZEW. 1800 N
w kierunku dzia³ania "na zewn¹trz".
Typ 3274-12 · FWEW. = 500 N i FZEW. = 3000 N
Typ 3274-13 · FWEW. i FZEW. = 4300 N
Typ 3274-14 · FWEW. = 500 N i FZEW. = 7300 N
Wykonania z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹ (rys.2)
Uruchomienie nastêpuje za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego SW 24.
Typ 3274-15 · FWEW. = 2100 N i FZEW. = 1800 N
Typ 3274-16 · FWEW. = 500 N i FZEW. = 3000 N
Typ 3274-17 · FWEW. i FZEW. = 4300 N
Typ 3274-18 · FWEW. = 500 N i FZEW. = 7300 N
Wykonania z funkcj¹ nastawy awaryjnej i elektryczn¹ nastaw¹
rêczn¹. Kierunek dzia³ania sprê¿yny pomocniczej wed³ug rys.1.
Typ 3274-21 · FWEW. = 2100 N i FZEW. = 1800 N. Kierunek
dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "na zewn¹trz" – zamykanie
zaworu.
Typ 3274-22 · FWEW. = 1800 N i FZEW. = 2100 N. Kierunek
dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "do wewn¹trz" – otwieranie
zaworu.
Typ 3274-23 · FWEW. = 500 N i FZEW. = 3000 N. Kierunek
dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "na zewn¹trz" – zamykanie
zaworu.

Przynale¿na karta zbiorcza
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Rys. 2
Si³ownik elektrohydrauliczny
z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹
typu 3274-15 do -18

Atest typu
Si³ownik z funkcj¹ nastawy awaryjnej (kierunek dzia³ania "na
zewn¹trz") typu 3274-21 i typu 3274-23 wspó³pracuj¹ce
z ró¿nymi zaworami regulacyjnymi firmy SAMSON posiadaj¹
atest typu wed³ug normy DIN 32730 (numer rejestru na ¿yczenie klienta).
Inne certyfikaty
– CSA dla wykonañ 110 V/60 Hz
– NEMA 3

Wydanie wrzesieñ 2005 (04/02)
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Sposób dzia³ania (rys. 3)
W szczelnej obudowie si³ownika (1), bêd¹cej jednoczeœnie zbiornikiem oleju, umieszczone s¹: korpus cylindra (2), cylinder (5.1),
t³ok (5.2), silnik (6.1), pompa (6.2) i elektromagnetyczne zawory
steruj¹ce (6.4). Niezbêdne przewody elektryczne poprowadzone
s¹ ze skrzynki przy³¹czeniowej (3) do korpusu si³ownika.
Wspó³pracuj¹ca z silnikiem (6.1) pompa oleju (6.2) t³oczy olej
pod ciœnieniem przez zawór zwrotny (6.3) i zawór steruj¹cy
(6.4) do odpowiedniej komory cylindra. W stanie beznapiêciowym zawory magnetyczne s¹ zamkniête, zaœ po pojawieniu siê
sygna³u steruj¹cego z regulatora zostaj¹ otwarte na tak d³ugo,
jak d³ugo podawany jest sygna³ wyjœciowy z regulatora.
W zale¿noœci od wykonania si³owniki nie posiadaj¹ ¿adnej lub te¿
wyposa¿one s¹ w jedn¹ b¹dŸ dwie sprê¿yny dociskowe (5.10,
5.11). W zale¿noœci od typu urz¹dzenia ¿¹dane po³o¿enie i si³ê
steruj¹c¹ mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ silnika i pompy lub sprê¿yn,
które s³u¿¹ równie¿ do uzyskania po³o¿enia nastawy awaryjnej.
Silnik zasilany jest bezpoœrednio z sieci i prze³¹czany za pomoc¹
przekaŸnika modu³u elektronicznego silnika. Z tego powodu styki
regulatora obci¹¿one s¹ w niewielkim stopniu przez najwy¿ej dwa
zawory elektromagnetyczne i modu³ elektroniczny silnika.
Po osi¹gniêci po³o¿enia krañcowego lub w wypadku przekroczenia si³y nominalnej si³ownika wskutek dzia³ania si³ zewnêtrznych silnik zostanie wy³¹czony przez momentowy wy³¹cznik
krañcowy (4.3) lub (4.4).
Uwaga: Nie wolno zdejmowaæ pokrywy korpusu (1.1). Uk³ad
hydrauliczny nie wymaga konserwacji, nie jest wymagana
wymiana oleju.
Wykonania z funkcj¹ nastawy awaryjnej wyposa¿one s¹
w sprê¿ynê pomocnicz¹ oraz dodatkowy elektromagnetyczny
zawór bezpieczeñstwa, który otwiera siê w wypadku zaniku
napiêcia zasilaj¹cego i odci¹¿a komorê ciœnieniow¹. Nie ma
te¿ mo¿liwoœci wykorzystania elektrycznej nastawy rêcznej.
Nastawa rêczna
Si³owniki wyposa¿one s¹ fabrycznie w elektryczn¹ lub mechaniczn¹ nastawê rêczn¹.
Wykonanie z funkcj¹ nastawy awaryjnej oferowane jest tylko
z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹.
W wykonaniu z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹ za pomoc¹
dwóch przycisków umieszczonych w pokrywie (3.1) mo¿na
ustawiæ urz¹dzenie w dowolnym po³o¿eniu, niezale¿nie od
sygna³u wysy³anego z regulatora.
Po zwolnieniu przycisku si³ownik ponownie powraca do pracy
zgodnie z otrzymywanym sygna³em. Sygna³ wysy³any przez
regulator mo¿e zostaæ od³¹czony od si³ownika po roz³¹czeniu
zacisku 81 (rys. 4 do 6).
W wykonaniu z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹ nale¿y najpierw uruchomiæ przycisk wyzwalacza umieszczonego w górnej
czêœci si³ownika, a nastêpnie dokonaæ nastawy za pomoc¹ klucza
szeœciok¹tnego (SW 24). Po zwolnieniu przycisku si³ownik ponownie powraca do pracy zgodnie z otrzymywanym sygna³em.
Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wszystkie dodatkowe urz¹dzenia elektryczne s¹ dostêpne poprzez skrzynkê przy³¹czeniow¹ (3) po zdjêciu pokrywy (3.1).
Maksymalna iloœæ elementów mo¿liwych do pod³¹czenia podana jest w tabeli 2.
Pokrywa obudowy urz¹dzenia (1.1) zabezpieczona jest za pomoc¹ specjalnych œrub i w ¿adnym wypadku nie wolno jej zdejmowaæ!
Elektryczny ustawnik pozycyjny · Ustawniki pozycyjne porównuj¹ sygna³ o wartoœci 4(0)...20 mA lub 0(2)...10 V otrzymywany z regulatora z proporcjonalnym do skoku trzpienia
si³ownika po³o¿eniem nadajnika potencjometrycznego i wysy-
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania si³ownika typu 3274

³aj¹ jako wielkoœæ wyjœciow¹ steruj¹cy sygna³ trójpunktowy.
Punkt zerowy i zakres mo¿na ustawiæ w szerokich granicach
zarówno dla pracy w trybie normalnym jak i dla pracy w trybie
split-range. Istnieje mo¿liwoœæ wyboru kierunku dzia³ania (rosn¹co-rosn¹cy lub rosn¹co-malej¹cy). Za pomoc¹ zewnêtrznego styku zwiernego mo¿na ustawiæ urz¹dzenie w po³o¿eniu
krañcowym. Nie ma to wp³ywu na realizacjê funkcji nastawy
awaryjnej. Ustawnik pozycyjny posiada dodatkowe wyjœcie do
zwrotnej sygnalizacji po³o¿enia.
Elektryczny sygnalizator po³o¿enia · Sygna³ wejœciowy 0(2)
do 10 V lub 0(4) do 20 mA, zawiera nadajnik potencjometryczny 0 do 1000 dla wykonania ze sterowaniem trójpunktowym.
Nadajnik potencjometryczny · Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w jeden lub dwa nadajniki potencjometryczne. Jeden
nadajnik potencjometryczny jest niezbêdny do sygnalizacji
po³o¿enia w wykonaniu z ustawnikiem pozycyjnym.
Elektryczne wy³¹czniki krañcowe · Si³owniki wyposa¿ane s¹
na ¿yczenie klienta w max. trzy elektryczne lub indukcyjne
wy³¹czniki krañcowe, za³¹czane przez krzywki o p³ynnej zmianie po³o¿enia.
Wymagane do eksploatacji przekaŸniki tranzystorowe nie nale¿¹ do zakresu dostawy.
Opornik grzewczy · Podgrzewanie oleju hydraulicznego
pozwala na pracê w ni¿szych temperaturach.
Opornik grzewczy nie jest zabezpieczony wewnêtrznym bezpiecznikiem. Zaleca siê zastosowanie zewnêtrznego bezpiecznika dostosowanego do poboru mocy zgodnie z tabliczk¹ znamionow¹.
Nale¿y przestrzegaæ wskazañ dotycz¹cych pozycji monta¿owej z instrukcji monta¿u i obs³ugi EB 8340.
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Tabela 1 · Dane techniczne
Typ 3274-

Si³ownik

-11

-12

Wykonanie z nastaw¹ rêczn¹

-13

-14

-15

-16

elektryczn¹

-17

-18

-21

machaniczn¹

-22

Funkcja nastawy awaryjnej

tak
nie

kierunek
dzia³ania
Skok nominalny

trzpieñ
trzpieñ
trzpieñ
"na zew." "do wew." "na zew."

15 lub 30 mm
60 s przy 15 mm; 120 s przy 30 mm
czas przestawienia zale¿y od temperatury i niezbêdnych si³ steruj¹cych
czas przestawienia krótszy o po³owê na ¿yczenie klienta

Czas przestawienia
Szybkoœæ przesuwu
przy realizacji funkcji
nastawy awaryjnej [mm/s]
Si³a
steruj¹ca [N]
dla skoku

-23

elektryczn¹

standardowo
–

opcjonalnie

1

1

1,3

4,3

4,3

5,6

15 mm
trzpieñ:

"do wew."

2100

500

4300

500

2100

500

4300

500

2100

1800

500

"na zew."

2000

3400

4300

7700

2000

3400

4300

7700

2000

2300

3400

30 mm
trzpieñ:

"do wew."

2100

500

4300

500

2100

500

4300

500

2100

1800

500

"na zew."

1800

3000

4300

7300

1800

3000

4300

7300

1800

2100

3000

230 V, 110 V, 24 V; 50 lub 60 Hz (w ka¿dym przypadku ±10%)

Przy³¹cze elektryczne
Pobór mocy

90 do 200 VA (maksymalny w wersji z czasem przestawienia o po³owê krótszym i ogrzewaniem)

Dopuszczalna temperatura otoczenia

–10°C do +60°C
rozszerzony zakres (z oporowym elementem grzejnym): –35°C do +60°C

Dopuszczalna temperatura sk³adowania

–25°C do +70°C

Stopieñ ochrony

IP 65

Sterowanie

przerywany tryb pracy S4 zgodnie z norm¹ VDE 0530/ICE 34 z czasem pracy 50%

Uk³ad elektroniczny silnika

poziom zak³óceñ radiowych N zgodnie z norm¹ DIN VDE 0875

Monta¿

monta¿ centralny M 30 x 1,5 · wykonanie specjalne dla zaworu typu 3214, DN 150 do 250

Ciê¿ar

ok. kg

12

15

12

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
230 V, 110 V, 24 V; 50 lub 60 Hz (w ka¿dym przypadku ±10%)

zasilanie
Elektryczny
ustawnik
pozycyjny

sygna³ steruj¹cy

4 do 20 mA, 0 do 20 mA (Ri = 50 W) ⋅ 0 do 10 V, 2 do 10 V (Ri = 10 kW)

przesuniêcie
punktu zerowego

0 do 100%

zmiana zakresu

30 do 100%
4(0) do 20 mA, R £ 200 W · 0(2) do 10 V, R ³ 2 kW

wyjœcie (sygna³ zwrotny)
Nadajnik potencjometryczny
(inne zakresy na zpytanie)

0 do 1000 W; 0 do 200 W, 0 do 100 W; 0 do 275 W; 0 do 138 W
(dla skoku nominalnego 80% wartoœci koñcowej); dopuszczalne obci¹¿enie 0,5 W

Elektryczne wy³¹czniki krañcowe

max. trzy niezale¿ne od siebie nastawiane wy³¹czniki krañcowe (zob. tabela 2)

dopuszczalne obci¹¿enie

250 V~, 5 A

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy

bezstykowy czujnik szczelinowy typu SJ 2-N

elektr. obwód steruj¹cy

wartoœci odpowiednio do w³¹czonego w obwód przekaŸnika tranzystorowego
(nie wchodzi w zakres dostawy)

Oporowy element grzejny ok. 45 W

z termostatem, "w³¹czony" przy ok. –10°C, "wy³¹czony" przy ok. 0°C

Tabela 2 · Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Urz¹dzenia dodatkowe

max. wyposa¿enie (podane w kolumnach)

Elektryczny ustawnik pozycyjny

•

•

–

–

–

–

–

–

Elektryczny nadajnik po³o¿enia

–

–

•

•

–

–

–

–

•

•

–

–

Nadajnik potencjometryczny 1

1000 W 1) 1000 W 1) 1000 W 1) 1000 W 1)

Nadajnik potencjometryczny 2

•

•

•

•

•

•

–

–

Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 1

–

–

–

–

–

–

•

•

Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 2

•

–

•

–

•

–

•

–

Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 3

•

–

•

–

•

–

•

–

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy 1

–

•

–

•

–

•

–

•

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy 2

–

•

–

•

–

•

–

•

1)

3

niezbêdne do przesy³u zwrotnego sygna³u po³o¿enia do ustawnika pozycyjnego/nadajnika po³o¿enia
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Pod³¹czenie elektryczne (rys. 4 i 5)
Rysunki 4 do 6 przedstawiaj¹ schemat pod³¹czenia elektrycznego w zale¿noœci od dodatkowego wyposa¿enia si³ownika. Elektryczne wy³¹czniki krañcowe posiadaj¹ zaciski œrubowe. Pod³¹cza siê je bezpoœrednio, a nie poprzez listwê
zaciskow¹.
W wypadku si³owników zasilanych napiêciem 24 V uk³adane
przewody musz¹ mieæ odpowiednio du¿y przekrój dla utrzymania dopuszczalnej tolerancji napiêcia ±10%.
Opornik grzewczy nale¿y pod³¹czyæ bez poœrednictwa dodatkowych zacisków wewn¹trz do zacisków L i N.

Tabela 3 · Materia³y
Korpus,
pokrywa korpusu

ciœnieniowy odlew aluminium,
powleczony warstw¹ tworzywa

Cylinder

rura stalowa

T³ok

materia³ kombinowany stal-NBR

Trzpieñ t³oka

C45, chromowany na twardo

Trzpieñ si³ownika

WN 1.4104

Olej

Spezial HLP, bezsilikonowy

Przy³¹cza
2

M

F

wew.

F
a
J

L

N

aL

Typ 3274-11...-18,-21,-23

Typ 3274-13,-14,-17,-18,-22

opornik grzewczy

e

"e"
e

eL a43 e53

81

zew.

4

1

"a"

e

a

a

1.31 1.32 1.33 2.31 2.32 2.33

regulator

Obwód wyzwalania funkcji nastawy awaryjnej,
tylko w wypadku typu 3274-2x

PE

N

L

F
a

J

N

L

aL

2

po³o¿enie
priorytetowe

F
e

Typ 3274-11... -18, -21,-23

M

Typ 3274-13, -14, -17, -18,-22

opornik grzewczy

Rys. 4 · Schemat po³¹czeñ si³owników bez ustawnika pozycyjnego

eL a43 e53 82

wew.

zew.

"e"

"a"

a

83

81

12

11

-

+

13

4

1

32

31

-

+

e

33 2.31 2.32 2.33

(0)4 do 20 mA (0)4 do 20 mA
zielony
br¹zowy

PE

N

L

bia³y

Obwód wyzwalania
funkcji nastawy awaryjnej,
tylko w wypadku
typu 3274-2x

-

+

(0)2 do 10V
wejœcie
sygna³
steruj¹cy

+

-

(0)2 do 10V

mostek przy 0(2) do 10 V
konieczny bezwarunkowo

wyjœcie

Rys. 5 · Schemat po³¹czeñ si³ownika z ustawnikiem pozycyjnym

4
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Przy³¹cza

F
a

J

N

L

aL

2

Typ 3274-11 bis -18, -21, -23

F
e

Typ 3274-13, -14, -17, -18, -22

opornik grzewczy

M

eL a43 e53 82 83

wew.

zew.

"e"

"a"

4

1

a

e

12 11 13 32 31 33 2.312.32 2.33

81

+
(0)4 do 20 mA
+
(0)2 do 10 V

PE

N

L

regulator
Obwód wyzwalania
funkcji nastawy awaryjnej,
tylko w wypadku typu 3274-2x

mostek przy 0(2) do 10 V
konieczny bezwarunkowo

wyjœcie

Rys. 6 · Schemat po³¹czeñ si³ownika z sygnalizatorem po³o¿enia

75 przy skoku 15 mm
90 przy skoku 30 mm

75 przy skoku 15 mm
90 przy skoku 30 mm

Wymiary w mm

Si³ownik typu 3274-... z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹

Tekst zamówienia
Si³ownik elektrohydrauliczny typu 3274-...

Si³ownik typu 3274-... z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne (zob. tabela 2)

Skok nominalny
15/30 mm
Z funkcj¹ awaryjnego zamykania
(tylko w wykonaniu z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹)
Kierunek dzia³ania
"do wewn¹trz"/
"na zewn¹trz"

Ustawnik pozycyjny
sygna³ wejœciowy

0(2) do 10 V/0(4) do 20 mA

Nadajnik po³o¿enia

0(2) do 10 V/0(4) do 20 mA

Pod³¹czenie elektryczne

Wy³¹cznik krañcowy

230/110/24 V; 50/60 Hz

Ew. wykonanie dla zaworów typu 3214, DN 150 do 250

Nadajnik potencjometryczny 0 do 1000 W
0 do .... W
elektryczny/indukcyjny

Oporowy element grzejny
dla rozszerzonego zakresu temperatury
Zmiany techniczne zastrze¿one

5
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