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Ustawniki pozycyjne, przetworniki po³o¿enia, nadajniki stanów
granicznych, zawory elektromagnetyczne i przekaŸniki blokuj¹ce s¹ elementami umo¿liwiaj¹cymi dostosowanie zaworów
regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi do wymogów
konkretnej instalacji.
Regulatory ciœnienia i stacje redukcyjne s³u¿¹ do zasilania urz¹dzeñ pneumatycznych sprê¿onym powietrzem o odpowiednich
parametrach.
Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie
po³o¿enia grzyba zaworu (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u
steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje sygna³
steruj¹cy z regulatora pneumatycznego lub elektropneumatycznego (regulator, dyspozytornia, system sterowania procesem) ze
skokiem grzyba zaworu regulacyjnego lub k¹tem obrotu klapy
i wypracowuje jako wartoœæ wyjœciow¹ y pneumatyczne ciœnienie
steruj¹ce (pst). Ustawniki pozycyjne pe³ni¹ tak¿e funkcjê serwowzmacniacza, poniewa¿ przetwarzaj¹ nawet s³aby sygna³ steruj¹cy
na proporcjonalne ciœnienie steruj¹ce w zakresie do maksymalnego ciœnienia zasilaj¹cego 6 bar (90 psi) i mog¹ pracowaæ w zakresie standardowym lub dzielonym.
Ze wzglêdu na rodzaj sygna³u wejœciowego rozró¿nia siê
pneumatyczne (p/p-) i elektropneumatyczne (i/p-) ustawniki
pozycyjne. W ustawnikach pneumatycznych wartoœci¹ wejœciow¹
jest znormalizowany sygna³ o zakresie od 0,2 do 1 bar (3 do
15 psi), a wartoœci¹ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (pst) do max.
6 bar (90 psi).
W przypadku ustawników elektropneumatycznych wartoœci¹
wejœciow¹ jest analogowy sygna³ sta³opr¹dowy z zakresu od
4 (0) do 20 mA lub od 1 do 5 mA, a wartoœci¹ wyjœciow¹
ciœnienie steruj¹ce (pst) do max. 6 bar.
Przystosowany do komunikacji w oparciu o protokó³ HART
ustawnik pozycyjny typu 3780 umo¿liwia dodatkowo komunikacjê miêdzy urz¹dzeniami obiektowymi i steruj¹cymi procesem.
Za pomoc¹ ustawników pozycyjnych PROFIBUS typu 3785
i FOUNDATION® typu 3787 zawory po³¹czone s¹ w systemy
magistrali obiektowej.
Elektropneumatyczny przetwornik sygna³u (i/p-) przetwarza
znormalizowany sygna³ sta³opr¹dowy (sygna³ steruj¹cy) na
sygna³ ciœnieniowy (ciœnienie steruj¹ce pst).
Nadajnik stanów granicznych wyposa¿ony jest w dwa indukcyjne, elektryczne lub pneumatyczne wy³¹czniki krañcowe, które wysy³aj¹ sygna³ przy przekroczeniu w dó³ lub w górê
nastawionej wartoœci granicznej.
Analogowy sygnalizator po³o¿enia s³u¿y do przetwarzania
skoku grzyba zaworu na ci¹g³y sygna³ wyjœciowy o wartoœci od
4 do 20 mA. Sygnalizowane s¹ zarówno stany graniczne
"zawór zamykniêty" i "zawór otwarty", jak i stany poœrednie.
Zawory elektromagnetyczne przetwarzaj¹ sygna³y binarne z regulatora elektrycznego na binarne pneumatyczne sygna³y steruj¹ce.
PrzekaŸnik blokuj¹cy blokuje przewód ciœnienia steruj¹cego,
gdy ciœnienie zasilaj¹ce spadnie poni¿ej nastawionej wartoœci
lub osi¹gnie wartoœæ zero, co powoduje zatrzymanie si³ownika
w ostatnim po³o¿eniu do chwili usuniêcia usterki.
Zadajnik pneumatyczny jest precyzyjnym, ustawianym rêcznie
regulatorem ciœnienia.
Stacje redukcyjne i regulacyjne ciœnienia zasilaj¹cego s³u¿¹
do redukowania i utrzymywania na sta³ym poziomie ciœnienia
sprê¿onego powietrza, stosowane s¹ w pneumatycznych obwodach pomiarowych, regulacyjnych i steruj¹cych.
Legenda do rys. 1 do 3
1 regulator pneumatyczny
3 ustawnik pneumatyczny p/p
4 elektryczny regulator ci¹g³y
5 przetwornik i/p
6 ustawnik elektropneumatyczny i/p
7 nadajnik stanów granicznych
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Pneumatyczne i elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne
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•
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Tak¿e wykonanie iskrobezpieczne
z certyfikatem CSA i FM

tak¿e
z zakresem dzielonym

•

•

•

•

•

•

Tak¿e wykonanie iskrobezpieczne
E Ex ia IIC T6

0,2... 1 bar (3...15 psi)

•

–
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Do si³ownika wahliwego typu 3278

Wartoœæ zadana

•
•

•

•
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•
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–
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Komunikacja

•

Tak¿e z zaworem redukcyjnym

•

•
•
•
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Mo¿liwoœæ przebudowy
na ustawnik pozycyjny p/p lub i/p

•

•

•

•

•

•

4765

3766
T 8355

3760
T 8385

3761
T 8386

4763
T 8359

3767
T 8355

Tak¿e z nadajnikiem stanów granicznych
Tak¿e z zaworem elektromagnetycznym
Tak¿e z sygnalizatorem po³o¿enia

Typ

Szczegó³owe informacje p. karta katalogowa T... T 8359

*

•
•
•
•

3730*
T 8384

•

•

HART® PROFIBUS Fieldbus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3780*
T 8380

3785*
T 8382

3787*
T 8383

Mo¿liwoœæ konfiguracji i obs³ugi za pomoc¹ programu TROVIS VIEW

Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex d
do si³owników skokowych typu 3271
skok do ... mm
Dla typu 3277 (zintegrowana zabudowa)
do si³ownika skokowego
z kolumn¹ wspieraj¹c¹
Do si³ownika wahliwego typu 3278
do si³owników wahliwych
zgodnie z VDI/VDE 3845
W hermetycznie
przetwornik i/p
zamkniêtej
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komorze (E Ex d)
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typu 3770
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Typ
Szczegó³owe informacje p. karta katalogowa T...
Certyfikaty
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•
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Tak¿e z zaworem redukcyjnym
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•
4765/6116
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•
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Konfiguracja i obs³uga mo¿liwa za pomoc¹ programu komputerowego TROVIS-VIEW.
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Nadajnik stanów granicznych, sygnalizator po³o¿enia
Nadajnik stanów granicznych
do si³owników skokowych

•

•

•

•

•

Nadajnik stanów granicznych
do si³owników wahliwych

•

Sygnalizator stanu 4...20 mA w technice
dwuprzewodowej, do si³owników skokowych
Wy³¹czniki krañcowe

indukcyjne

•
•

•
•

elektryczne

•

•
•

pneumatyczne
Wykonanie

standardowe

•

EEx ia IIC T6

•

•

•

•

•

•

•

•

EEx de II T6
Typ

4746

4746

4744

4746-4

3776

4748

Szczegó³owe informacje p. karta katalogowa T...

8365

8365

8367

8365

8368 1)

8363

1)

dostawa z firmy SAMSOMATIC

Bariery obiektowe, zawory elektromagnetyczne, przekaŸniki blokuj¹ce,
stacje regulacyjne powietrza zasilaj¹cego, wyposa¿enie dodatkowe
Bariera obiektowa Ex d/Ex i

•

Zawór elektromagnetyczny do zaworów
regulacyjnych z si³ownikiem pneumatycznym

•

•
•

Zawór pilotuj¹cy Ex d/Ex em

•

Pneumatyczny przekaŸnik blokuj¹cy

•

Regulator ciœnienia

•

Zadajnik pneumatyczny
Typ

3770

3701

3963

3962

3709

4708

759

Szczegó³owe informacje p. karta katalogowa T...

8379

8375

963 1)

962-4 1)

8391

8546

8510

1)
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Ustawniki pozycyjne
Ustawnik pozycyjny typu 3760 (rys. 4)
Tani, pneumatyczny lub elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny jednostronnego dzia³ania do zabudowy bezpoœrednio na
pneumatycznym si³owniku skokowym.
Skok nominalny
5 do 15 mm
Monta¿
bezpoœrednio na si³owniku typu 3277 z membran¹ o powierzchni od 120 do 350 cm2
Wartoœæ zadana 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi)
4(0) do 20 mA; 1 do 5 mA; 2(0) do 10 V
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
ustawnik i/p
EEx ia IIC T6
ustawnik p/p
EEx d mit i/p-Umformer Typ 6116
Opcja
indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy (SJ 2 SN),
tak¿e w wykonaniu iskrobezpiecznym
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8385.
Ustawnik pozycyjny typu 4763 i typu 4765 (rys. 5)
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny(typ 4765) lub elektropneumatyczny (typ 4763) jednostronnego dzia³ania do zabudowy
na pneumatycznym si³owniku skokowym.
Skok nominalny
7,5 do 90 mm
Monta¿
zgodnie z DIN IEC 534-6 na jarzmie lub
kolumnie wspieraj¹cej
Wartoœæ zadana
Typ 4763
4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA
Typ 4765
0,2 do 1 bar, 3 do 15 psi
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
Typ 4763
EEx ia IIC T6 oraz
z certyfikatem SEV, FM, CSA
Typ 4765
EEx d z przetwornikiem i/p typu 6116
Opcje
2 manometry: wartoœci zadanej ciœnienia
i ciœnienia steruj¹cego
zblokowany regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 4708 z manometrem (ciœnienia
zasilaj¹cego) i filtrem
kombinacja z nadajnikiem stanów granicznych typu 4746 lub sygnalizatorem po³o¿enia typu 4748
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8359.
Ustawnik pozycyjny typu 3761 (rys. 6)
Pneumatyczny lub elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
jednostronnego lub dwustronnnego dzia³ania przeznaczony
dla si³owników wahliwych.
K¹t obrotu
max. 90°
Monta¿
zgodnie z norm¹ VDI/VDE 3845
Wartoœæ zadana 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) lub 4 do 20 mA
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6 lub
EEx d z przetwornikiem i/p typu 6116
Opcja
wy³¹cznik krañcowy
funkcja szczelnego zamykania
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8386.
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Rys. 4 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3760,
zamontowany na si³owniku typu 3277-5

Rys. 5 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763

Rys. 6 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3761,
zamontowany na si³owniku typu 3278
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Ustawnik pozycyjny typu 3766 i typu 3767 (rys. 7 i 8)
Pneumatyczny (typ 3766) lub elektropneumatyczny (typ 3767)
ustawnik pozycyjny jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania do pneumatycznych si³owników skokowych.
Skok nominalny
7,5 do 120 mm
K¹t obrotu dla
si³ow. wahliwych do 90°
Monta¿
bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
(zakres skoku od 7,5 do 30 mm)
zgodnie z DIN IEC 534-6 (NAMUR) na
jarzmie lub kolumnie wspieraj¹cej
na pneumatycznym si³owniku wahliwym
typu 3278
na si³ownikach wahliwych zgodnie z VDI/
/VDE 3845
Wartoœæ zadana
Typ 3766
0,2 do 1 bar (3 do 15 psi)
Typ 3767
4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
Typ 3766
EEx d z przetwornikiem typu6116
Typ 3767
EEx ia IIC T6 oraz z certyfikatem SEV, FM,
CSA i NEMA
dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (SJ 2 SN)
i/lub zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy
analogowy sygnalizator po³o¿enia (4 do
20 mA) jako dwu¿y³owy przetwornik pomiarowy
manometr ciœnienia zasilaj¹cego i steruj¹cego
W si³ownikach jednostronnego dzia³ania
zblokowany regulator ciœnienia zasilaj¹cego typu 4708 jak wy¿ej, z dwoma manometrami (ciœnienie zasilaj¹ce i steruj¹ce)
i filtrem
Przy zabudowie bezpoœrednio na si³owniku skokowym typu 3277
monta¿ z wykorzystaniem innego urz¹dzenia (np. ustawnika pozycyjnego i osobnego
analogowego sygnalizatora po³o¿enia lub
nadajnika stanów granicznych typu 3776)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8355.

Rys. 7 · Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766,
zabudowany zgodnie z DIN IEC 534 (NAMUR)

Opcje

Rys. 8 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767,
zabudowany na si³owniku skokowym z dwoma
t³okami zgodnie z VDI/VDE 3845

Ustawnik pozycyjny
w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx d
Przedstawione pneumatyczne ustawniki pozycyjne typu 3760,
3761, 4765 i 3766 wraz z przetwornikiem i/p typu 6116
mog¹ byæ zmontowane hermetyczne.
Na rys. 9 przedstawiony jest ustawnik pozycyjny typu 3766-000
po³¹czony bezpoœrednio z przetwornikiem i/p.
W przypadku ustawników pozycyjnych typu 3760 i typu 4765
przetwornik i/p zamontowany jest zgodnie z zaleceniami NAMUR
na zaworze regulacyjnym i pod³¹czony do ustawnika pozycyjnego.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 6116.
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Rys. 9 · Przetwornik i/p typu 6116 z pneumatycznym
ustawnikiem pozycyjnym typu 3766
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Ustawnik pozycyjny
z cyfrowym przetwarzaniem sygna³u
Ustawniki pozycyjne typu 3780, 3781, 3785 i 3787 (rys. 10
do 18) s¹ ustawnikami jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania do zabudowy na pneumatycznych si³ownikach skokowych lub wahliwych.
Ze wzglêdu na cyfrowe przetwarzanie sygna³u maj¹ one wiele
zalet w porównaniu do typowych ustawników pozycyjnych:
– prosta obs³uga
– automatyczna nastawa punktu zerowego i zakresu podczas
inicjalizacji
– automatyczna sygnalizacja uszkodzeñ si³ownika
– kierunek dzia³ania niezale¿ny od po³o¿enia monta¿owego
– sta³a automatyczna kontrola punktu zerowego
– minimalne zu¿ycie powietrza
– zapis wszystkich parametrów w pamiêci EEPROM
Wyposa¿enie dodatkowe
Na ¿yczenie wyposa¿enie z dodatkowymi funkcjami:
– dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (szczelinowe)
– wymuszone odpowietrzenie si³ownika za pomoc¹ zaworu
elektromagnetycznego w przypadku braku sygna³u zewnêtrznego powoduje, ¿e zawór regulacyjny przyjmuje po³o¿enie bezpieczeñstwa
Cyfrowy ustawnik pozycyjny typu 3730 (rys. 10 i 11)
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny jednostronnego lub
dwustronnego dzia³ania do zabudowy na si³ownikach pneumatycznych. Prosta obs³uga za pomoc¹ jednego przycisku
umo¿liwiaj¹cego poruszanie siê po menu, dziêki mo¿liwoœci
zmiany kierunku wyœwietlania tekstu na wyœwietlaczu LCD jest
on czytelny w ka¿dym po³o¿eniu monta¿owym.
Skok nominalny
3,6 do 200 mm
K¹t obrotu dla
si³ow. wahliwych 24 do 100°
Monta¿
bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
zgodnie z DIN IEC 534-6 (NAMUR) na
jarzmie lub kolumnie wspieraj¹cej
na mikrozaworze typu 3510
na si³ownikach wahliwych zgodnie z VDI/
/VDE 3845
Wartoœæ zadana 4 do 20 mA
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6
EEx d z barier¹ obiektow¹ typu 3770
Opcje
indukcyjny wy³¹cznik krañcowy
analogowy sygnalizator po³o¿enia
odpowietrzenie wymuszone z zaworem
elektromagnetycznym
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8384.
Ustawnik pozycyjny HART typu 3780 (rys. 12)
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny jednostronnego i dwustronnego dzia³ania do pneumatycznych si³owników skokowych.
Skok nominalny
5 do 255 mm
K¹t obrotu dla
si³ow. wahliwych do 120°
Przystosowany do komunikacji za pomoc¹ protoko³u HART (rys. 13)
Uruchomienie, konfiguracja, diagnostyka i autotest za pomoc¹
terminalu rêcznego lub komputera klasy PC z ka¿dego miejsca
uk³adu regulacyjnego.
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Rys. 10 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
typu 3730 zabudowany bezpoœrednio na si³owniku
typu 3277

Rys. 11 · Ustawnik pozycyjny typu 3730 w wykonaniu
iskorobezpiecznym EEx d z barier¹ obiektow¹
typu 3770

Rys. 12 · Ustawnik pozycyjny HART typu 3780
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Monta¿

bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
zgodnie z DIN IEC 534-6 (NAMUR) na
jarzmie lub kolumnie wspieraj¹cej
na pneumat. si³owniku wahliwym typu 3278
na si³ownikach wahliwych zgodnie z VDI/
/VDE 3845
Wartoœæ zadana 4 do 20 mA
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
steruj¹ce pst
max. 6 bar (90 psi)
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6
EEx d z barier¹ obiektow¹ typu 3770
Inne cechy
charakterystyki (sta³oprocentowa i liniowa)
zadane na sta³e lub dowolnie programowane
ograniczenie skoku z lub bez funkcji adaptacji charakterystyki
regulowana prêdkoœæ przestawienia
ci¹g³e sumowanie skoku (wskaŸnik zu¿ycia
uszczelnienia)
sygnalizacja uszkodzenia
Opcje
analogowy sygnalizator po³o¿enia
dwa wy³¹czniki krañcowe (sterowane programowo lub jako wy³¹czniki indukcyjne)
odpowietrzanie sterowane sygna³em binarnym (funkcja zaworu elektromagnetycznego)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8380.
Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785 (rys. 14)
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny jednostronnego i dwustronnego dzia³ania do pneumatycznych si³owników skokowych lub wahliwych.
Przystosowane do komunikacji, zasilane z magistrali urz¹dzenie obiektowe wykorzystuj¹cy protokó³ PROFIBUS-PA i technikê
transmisji zgodnie z IEC 1158-2. Samokoryguj¹cy siê, automatyczne dostosowanie do zaworu i si³ownika.
Skok nominalny
7,5 do 120 mm
K¹t obrotu dla
si³ow. wahliwych 30 do 120°
Monta¿
bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
na si³owniku typu 3271 zgodnie z DIN IEC
534 i zaleceniami NAMUR
na pneumatycznym si³owniku wahliwym o
k¹cie obrotu od 30 do 120°
Pod³¹czenie
do magistrali
interfejs obiektowy zgodny z IEC 1158-2
urz¹dzenie obiektowe zgodne z FISCO
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
0 bar do do wartoœci ciœnienia zasilaj¹cego
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC/IIB T6 lub EEx ib IIC/IIB T6
Inne cechy
charakterystyka liniowa, sta³oprocentowa,
odwrotnie sta³oprocentowa lub dowolnie
zdefiniowana przez u¿ytkownika
kierunek dzia³ania nastawiany programowo
³atwa zmiana parametrów regulacyjnych
za pomoc¹ programu (np. COMMUWIN II,
por. rys. 15)
funkcje kontrolne i diagnostyczne
wejœcie binarne
Opcje
indukcyjne wy³¹czniki krañcowe
odpowietrzenie wymuszone
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8382.
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Rys. 13 · Przedstawienie parametrów procesu w programie
komputerowym IBIS

Rys. 14 · Ustawnik pozycyjny PROFIBUS-PA typu 3785

Rys. 15 · Przedstawienie parametrów procesu w programie
komputerowym COMMUWIN II
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Ustawnik pozycyjny FOUNDATIONTM typu 3787 (rys. 16)
Ustawnik pozycyjny do zabudowy na si³ownikach pneumatycznych
Przystosowane do komunikacji, zasilane z magistrali urz¹dzenie
obiektowe wykorzystuj¹cy protokó³ FOUNDATIONTM i technikê transmisji zgodnie z EN 61158-2. Ustawnik pozycyjny typu
3787 komunikuje siê przy wykorzystaniu protoko³u FOUNDATIONTM z urz¹dzeniami obiektowymi, programowalnymi,
wyposa¿onymi w pamiêæ urz¹dzeniami steruj¹cymi oraz z systemami nadrzêdnymi.
Zintegrowany blok funkcyjny PID umo¿liwia regulacjê okreœlonej wielkoœci bezpoœrednio w obszarze obiektowym. Dziêki
tzw.funkcji Master Link mo¿liwa jest budowa niezale¿nych
obiektowych obwodów regulacyjnych.
Skok nominalny
7,5 do 120 mm
K¹t obrotu dla
si³ow. wahliwych do 120°
Monta¿
bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
na si³owniku typu 3271 zgodnie z DIN IEC
534 i zaleceniami NAMUR
na pneumatycznym si³owniku wahliwym o
k¹cie obrotu od 30 do 120°
Pod³¹czenie
do magistrali
interfejs obiektowy zgodny z EN 61158-2
Ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie
max. 6 bar (90 psi)
steruj¹ce pst
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6
Inne cechy
charakterystyka liniowa, sta³oprocentowa,
odwrotnie sta³oprocentowa
kierunek dzia³ania nastawiany programowo
obs³uga i nadzór poprzez dwukierunkowy
przesy³ danych
konfiguracja za pomoc¹ oprogramowania
TROVIS-VIEW (rys. 18)
Opcje
indukcyjne wy³¹czniki krañcowe
odpowietrzenie wymuszone
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8383.

Rys. 16 · Ustawnik pozycyjny FOUNDATIONTM typu 3787

Rys. 17 · Ustawnik pozycyjny typu 3787 po otwarciu obudowy

Rys. 18 · Oprogramowanie do konfiguracji TROVIS-VIEW
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Elektropneumatyczne przetworniki po³o¿enia
Typ 5288-54 (rys. 19)
Przetwornik po³o¿enia w obudowie serwisowej przystosowany
do monta¿u na szynie monta¿owej; wyposa¿ony w zaciski
przy³¹czeniowe i przewód przy³¹czeniowy.
Wejœcie
4 (0) do 20 mA lub zakres dzielony:
4 do 12 mA i 12 do 20 mA
Wyjœcie
p³ynna nastawa w zakresie od
0,05 do 6 bar (0,7 do 90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 6102.

Typ 6102 (rys. 20 i 21)
Dostêpny w wykonaniu wsuwanego modu³u z jednym lub dwoma przetwornikami i/p, jako urz¹dzenie obiektowe do monta¿u na œcianie lub na rurze, lub jako urz¹dzenie serwisowe
montowane na szynie monta¿owej.
Wejœcie
4 (0) do 20 mA lub zakres dzielony:
4 do 12 mA i 12 do 20 mA
Wyjœcie
p³ynna nastawa w zakresie od
0,05 do 6 bar (0,7 do 90 psi)
Oferujemy urz¹dzenia przeznaczone do pracy w miejscach
zagro¿onych wybuchem z obwodem pr¹dowych sygna³ów
wejœciowych w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx ib IIC dla 1
strefy i EEx ia IIC dla strefy 0 i 1 oraz z certyfikatami FM i CSA.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 6102.

Typ 6111
Przetwornik po³o¿enia w obudowie serwisowej (zgodnie z rys. 21).
Wejœcie
4 (0) do 20 mA
Wyjœcie
p³ynna nastawa w zakresie od
0 do 8 bar (0 do 120 psi)
Inne przetworniki i/p lub p/p z wyjœciem sygna³ów ciœnieniowych w zakresie od 0,4 do 2 bar (6 do 30 psi) na ¿yczenie.

Rys. 19 · Elektropneumatyczny przetwornik po³o¿enia
typu 5288-54 w obudowie serwisowej

Rys. 20 · Podwójny przetwornik po³o¿enia i/p typu 6102-52
w wykonaniu modu³owym,
w górnej czêœci bez os³ony, w dolnej z os³on¹

Rys. 21 · Przetwornik po³o¿enia i/p typu 6102-53
jako urz¹dzenie obiektowe montowane na œcianie
lub na rurze
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Nadajnik stanów granicznych
Typ 4746 (rys. 22)
Nadajnik stanów granicznych z jednym lub dwoma wy³¹cznikami indukcyjnymi, dwoma wy³¹cznikami elektrycznymi lub
dwoma wy³¹cznikami pneumatycznymi. Do zabudowy na si³owniku skokowym zgodnie z DIN IEC 534-6 (NAMUR) lub na
ustawniku pozycyjnym typu 4763 lub typu 4765.
Zakres skoku
7,5 do 150 mm
Wy³¹czniki
indukcyjne
SJ 3,5-N lub SJ 3,5-SN
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ib IIC T6 oraz certyfikat FM, CSA i SEV
Wy³¹czniki
indukcyjne
SJ 3,5-E2 ze zintegrowanymi wzmacniaczem
sygna³ów wyjœciowych (wy³. 3-przewodowy)
Wy³¹czniki
elektryczne
styk prze³¹czny na max. 220 V AC lub DC
Wy³¹czniki
pneumatyczne
pneumatyczne mikroprze³¹czniki,
wyjœcie max. 1,4 bar (20 psi)
Ciœnienie zasilaj¹ce 1,4 bar (20 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8365.
Typ 4744 (rys. 23)
Nadajnik stanów granicznych z jednym lub dwoma wy³¹cznikami krañcowymi w obudowie hermetycznie zamkniêtej EEx de
IICT6 do zabudowy na si³ownikach skokowych zgodnie z DIN
IEC 534-6 (NAMUR)
Zakres skoku
7,5 do 150 mm
Wy³¹czniki
styk prze³¹czny na max. 380 V AC
lub 220 V DC
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx de IIC T6
Typ 4744-2 · nadajnik stanów granicznych z jednym lub
dwoma wy³¹cznikami krañcowymi do monta¿u na jarzmie
zaworów serii V2001
Stopieñ ochrony obudowie hermetyczna zamkniêta
EEx de IIC T6
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8367.
Typ 3776 (SAMSOMATIC · rys. 24)
Nadajnik stanów granicznych z maksymalnie trzema elektrycznymi lub indukcyjnymi wy³¹cznikami lub z dwoma wy³¹cznikami i zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym lub maksymalnie dwoma wy³¹cznikami krañcowymi i dwoma zaworami pilotuj¹cymi. Do si³owników wahliwych jednostronnego
lub dwustronnego dzia³ania. Zabudowa na si³owniku wahliwym typu 3728 zgodnie z VDI/VDE 3845 lub za pomoc¹
dŸwigni na si³owniku skokowym typu 3277 firmy SAMSON.
Zakres
0 do 120°
k¹ta obrotu
Zakres skoku
7,5 do 30 mm
Wy³¹czniki
indukcyjne
SJ 3,5-N, SJ 3,5-SN lub SJ 3,5-N-LED
Wy³¹czniki
styk prze³¹czny na max. 220 V AC/5,5 A lub
elektryczne
220 V DC/0,25 A lub 20 V DC/5,5 A
Opcja
zawór pilotuj¹cy na 6, 12 lub 24 V DC
lub 24, 115 lub 230 V AC
sterowanie magistral¹ danych
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6
Pod³¹czenie
zaciski lub wtyczka
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8368.
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Rys. 22 · Indukcyjny nadajnik stanów granicznych typu 4746-1

Rys. 23 · Elektryczny nadajnik stanów granicznych
typu 4744 z dwoma wy³¹cznikami krañcowymi

Rys. 24 · Nadajnik stanów granicznych typu 3776
z 5/2-drogowym zaworem wzmacniaj¹cym
typu 3777-3650
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Sygnalizatory po³o¿enia
Sygnalizator po³o¿enia typu 4748 (rys. 25)
Sygnalizator po³o¿enia do zabudowy na si³owniku skokowym
zgodnie z DIN IEC 534-6 (NAMUR) lub na ustawniku pozycyjnym typu 4763 lub typu 4765.
Do przetwarzania skoku grzyba zaworu na analogowy sygna³
pr¹dowy o zakresie od 4 do 20 mA. Pod³¹czenie jak przetwornika pomiarowego w technice dwuprzewodowej.
Zakres skoku
7,5 do 120 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8363.

Blokada obiektowa Ex d/Ex i typu 3770

Rys. 25 · Sygnalizator po³o¿enia typu 4748

(rys. 26)

Blokada obiektowa w obudowie hermetycznej jako interfejs
miêdzy standardowymi i iskrobezpiecznymi obwodami pr¹dowymi w instalacji. Dostosowane do wspó³pracy z ustawnikami
pozycyjnymi, ustawnikami z mo¿liwoœci¹ komunikacji w oparciu o protokó³ HART, przetwornikami i/p, zaworami elektromagnetycznymi lub wy³¹cznikami krañcowymi.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8379.

Zawory elektromagnetyczne
Zawór elektromagnetyczny typu 3701 (rys. 27)
Sterowany poœrednio zawór elektromagnetyczny do przetwarzania elektrycznych sygna³ów binarnych na binarne pneumatyczne sygna³y steruj¹ce.
Ma³y pobór mocy ok. 100 mW, dla ciœnienia steruj¹cego max.
6 bar (90 psi).
Opcjonalnie jako zawór 3/2- lub 5/2-drogowy do sterowania
si³ownikami skokowymi lub wahliwymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania.
Zabudowa na zaworach regulacyjnych zgodnie z DIN IEC 534-6
(NAMUR) i na si³ownikach wahliwych zgodnie z VDI/VDE 3845.
Napiêcie znamion. 6 V, 7,5 V, 12 V lub 24 V DC
Pr¹d znamionowy 22 mA
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6 oraz
z certyfikatem FM, CSA i SEV
Napiêcie znamion. 24 V, 48 V, 110 V lub 220 V AC, 50 Hz
(bez zabezpieczenia Ex)
Ciœnienie zasilaj¹ce 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8375.
Zawór elektromagnetyczny typu 3963 (SAMSOMATIC · rys. 28)
Zawór elektromagnetyczny sk³ada siê z 3/2-drogowego zaworu regulacji wstêpnej i 3/2-, 5/2- lub 6/2-drogowych zaworów wzmacniaj¹cych.
Ma³y pobór mocy od 20 do 150 mW.
Wykonania do zabudowy na si³ownikach skokowych zgodnie
z DIN IEC 534-6 i si³ownikach wahliwych zgodnie z VDI/VDE
3845 lub dowolnie.
Napiêcie znamion. 6 V, 7,5 V, 12 V lub 24 V DC
Pr¹d znamionowy 22 mA
Wykonanie przeciwwybuchowe
EEx ia IIC T6 oraz z certyfikatem FM i CSA
Napiêcie znamion. 24 V, 48 V, 110 V lub 220 V AC, 50 Hz
(bez zabezpieczenia Ex)
Ciœnienie zasilaj¹ce 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 963.
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Rys. 26 · Blokada obiektowa Ex d/Ex i Typ 3770
z ustawnikiem pozycyjnym typu 3780

Rys. 27 · Zawór elektromagnetyczny typu 3701-01

Rys. 28 · Zawór elektromagnetyczny typu 3963-..25
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Zawór pilotuj¹cy typu 3962 (SAMSOMATIC · rys. 29)
Zawór pilotuj¹cy do sterowania zaworami wzmacniaj¹cymi
typu 3756 (p. karty katalogowe T 756-1/5 i T 756-6), zaworami membranowymi typu 3994-0671 (patrz T 994-0671)
i zaworami wed³ug ISO 5599/1 z przy³¹czem CNOMO.
Napiêcie
znaminonowe
24 VDC, 24 VAC, 115 VAC, 230 VAC
Pobór mocy
£ 3 W (DC) lub £ 10 VA (AC)
w zale¿noœci od sygna³u nominalnego
Wykonanie
przeciwwybuchowe EEx d T4/T5/T6
EEx em T5/T6
Ciœnienie
zasilaj¹ce
1,4 do 8 bar
Obudowa
nierdzewna ze stopniem ochrony IP 65
¯ywotnoœæ
³2 x 107 prze³¹czeñ
Temperatura
otoczenia
–20 do 80°C, w zale¿noœci od wykonania
przeciwwybuchowego i klasy temperatury
Opcja
prze³¹cznik do sterowania rêcznego
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 962-4.

Rys. 29 · Zawór pilotuj¹cy typu 3962-9x04
w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx-d
tutaj z zaworem wzmacniaj¹cym typu 3756

Urz¹dzenia dodatkowe
Regulator ciœnienia typu 4708 (rys. 30)
S³u¿¹ do zasilania pneumatycznych urz¹dzeñ pomiarowych
i regulacyjnych powietrzem o sta³ym ciœnieniu.
W wykonaniach do zabudowy bezpoœrednio na przewodach,
w szafie rozdzielczej lub montowanych bezpoœrednio na
ustawniku pozycyjnym lub si³owniku pneumatycznym.
Opcja
z manometrem i filtrem
Ciœnienie
na wlocie
max. 12 bar (180 psi)
Ciœnienie
na wylocie
0,2 do 1,6 bar (3 do 23 psi) lub
0,5 do 6 bar (8 do 90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8546.

Rys. 30 · Regulator ciœnienia powietrza zasilaj¹cego
typu 4708-14 z manometrem i filtrem

Pneumatyczny przekaŸnik blokuj¹cy typu 3709 (rys. 31)
PrzekaŸnik odcina przewód ciœnienia steruj¹cego pod³¹czony
do si³ownika w przypadku zaniku zasilania.
Ciœnienie steruj¹ce do 6 bar (90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8391.

Rys. 31 · Pneumatyczny przekaŸnik blokuj¹cy typu 3709-2

Pneumatyczny zdalny regulator po³o¿enia typu 759 (rys. 32)
Rêcznie nastawiany regulator ciœnienia do nastawy wartoœci
zadanej regulatorów pneumatycznych.
Ciœnienie
zasilaj¹ce
do 10 bar (145 psi)
Ciœnienie
na wylocie
0 do 6 bar (0 do 90 psi)
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8510.

Rys. 32 · Pneumatyczny zdalny regulator po³o¿enia typu 759

Zmiany techniczne zastrze¿one
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