
Zastosowanie
Sygnalizator po³o¿enia przeznaczony do monta¿u na zawo-
rach regulacyjnych oraz elektropneumatycznych ustawnikach
pozycyjnych typu 4763 lub pneumatycznych ustawnikach po-
zycyjnych typu 4765 s³u¿¹cy do przetwarzania skoku zaworu
na sta³y sygna³ wyjœciowy o wartoœci 4 do 20 mA.
Sygnalizator wspó³pracuje z zaworami o skoku od 7 do 120 mm.

Sygnalizator po³o¿enia przyporz¹dkowuje do skoku grzyba
zaworu regulacyjnego z si³ownikiem elektrycznym lub pneuma-
tycznym sta³opr¹dowy sygna³ wyjœciowy o wartoœci 4 do 20 mA.
Sygna³ ten umo¿liwia np. kontrolê chwilowego po³o¿enia grzyba
(stopnia otwarcia zaworu).
Sygnalizator montowany je na si³ownikach w wykonaniu z ¿e-
liwnym jarzmem (NAMUR) lub z kolumn¹ wspieraj¹c¹ zgodnie
z norm¹ DIN EN 60 534 oraz na elektropneumatycznych
ustawnikach pozycyjnych typu 4763 lub pneumatycznych typu
4765.

Sygnalizator po³o¿enia charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi w³aœ-
ciwoœciami:
• du¿y zakres skoku,
• odwracalny kierunek dzia³ania,
• dowolne po³o¿enie monta¿owe,
• szczególnie ma³a podatnoœæ na wstrz¹sy,
• ma³a histereza,
• pod³¹czanie za pomoc¹ przewodu dwu¿y³owego.
Mo¿liwe jest tak¿e wykonanie dla stref zagro¿onych niebezpie-
czeñstwem wybuchu w iskrobezpiecznej grupie zap³onowej
EEx ia II C T6.

Wykonania

Oznaczenie typu 4748- 0
Wykonanie Ex
  brak 0
    II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX 1
Pod³¹czenie elektryczne
  M 20x1,5 czarne 1
  M 20x1,5 niebieskie 2
    II 3G EEx nA II T6 dla strefy 2 zgodnie z ATEX 8 1

Wyposa¿enie dodatkowe
Przystawka 1⁄2 NPT dla przy³¹czy elektrycznych.
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Sposób dzia³ania (rys. 2)
Skok zaworu regulacyjnego jest przenoszony na trzpieñ (1.1)
i dŸwigniê (1) albo bezpoœrednio przez p³ytê (20), albo, po
zamontowaniu na ustawniku pozycyjnym, przez trzpieñ
sprzêg³a. DŸwignia (1) wykonuje ruch obrotowy przenoszony
na zespó³ magnesów (2), co powoduje zmianê pola magnety-
cznego i w zwi¹zku z tym napiêcia w czujniku (2.1) pracuj¹cym
przy wykorzystaniu zjawiska Halla. Pod³¹czony za nim uk³ad
elektroniczny przetwarza napiêcie na sygna³ sta³opr¹dowy o
wartoœci od 4 do 20 mA.
W zale¿noœci od zakresu skoku zaworu regulacyjnego sygna-
lizator po³o¿enia mo¿e byæ wyposa¿ony w dwie ró¿ne dŸwig-
nie (1):
dŸwignia I dla skoku w zakresie od 7 do 60 mm i
dŸwignia II dla skoku w zakresie od 60 do 103 mm.
W przypadku monta¿u na ustawniku pozycyjnym stosowana
jest specjalna dŸwignia niezale¿nie od skoku.

Ustawienia na sygnalizatorze po³o¿enia (rys. 3)
Kierunek dzia³ania wywo³ywany przez sygna³ wyjœciowy mo¿-
na wybraæ w zale¿noœci od sposobu zamontowania siedmio-
biegunowego wtyku. Do oznaczenia kierunku dzia³ania s³u¿¹
symbole >> lub <> umieszczone na wtyku. W wypadku kierun-
ku dzia³ania wprost (>>) skok “0” jest przyporz¹dkowany do
sygna³u o wartoœci 4 mA, a skok nominalny do sygna³u 20 mA.
W wypadku odwrotnego kierunku dzia³ania (<>) skok “0” jest
przyporz¹dkowany do sygna³u o wartoœci 20 mA, a skok
nominalny do sygna³u o wartoœci 4 mA.
Punkt zerowy (ZERO) jest zadawany wstêpnie za pomoc¹
prze³¹czników 3 i 4 oraz regulowany za pomoc¹ potencjome-
tru ZERO. Punkt zerowy jest zawsze powi¹zany z sygna³em
o wartoœci 4 mA.
Zakres (SPAN) i w zwi¹zku z tym wartoœæ koñcowa jest zada-
wana wstêpnie za pomoc¹ prze³¹czników 1 i 2 oraz regulowa-
ny za pomoc¹ potencjometru SPAN. Ta nastawa jest zawsze
powi¹zana z sygna³em o wartoœci 20 mA.

Rys. 3 · Panel nastaw
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Rys. 2 · Schemat dzia³ania
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Legenda do rys. 2
1 dŸwignia skoku grzyba

zaworu
1.1 trzpieñ przenosz¹cy
2 zespó³ magnesów
2.1 czujnik z oporowym

elementem pomiaru 
temperatury

3 wzmacniacz pomiarowy
4 prze³¹cznik i potencjometr

do wstêpnej i precyzyjnej
nastawy zera (ZERO)

 5 prze³¹cznik i potencjometr
do wstêpnej i precyzyjnej
nastawy zakresu (SPAN)

 6 stopieñ koñcowy
 7 Ÿród³o napiêcia sta³ego
 8 Ÿród³o pr¹du sta³ego
20 p³yta do monta¿u

sygnalizatora na trzpieniu
si³ownika lub grzyba 
zaworu regulacyjnego

skok

nastawa precyzyjna nastawa wstêpna
ZERO SPAN
SPAN ZERO

ON

wtyk wyboru kierunku
dzia³ania
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Tabela 1 · Dane techniczne

Typ 4748-0 4748-1

Sygna³ wyjœciowy pod³¹czanie za pomoc¹ dwóch przewodów 4 ... 20 mA

Dopuszczalne obci¹¿enie
RB = 

US − 12V
20 mA

Obwód pr¹du wyjœciowego – iskrobezpieczny

Zasilanie sieæ dwuprzewodowa 24 V

zakres napiêcia
12 ... 45 V

do pod³¹czenia do pr¹dowych obwodów
iskrobezpiecznych o max. wartoœciach
U0 = 25 V, IK = 100 mA, P = 0,8 W
(skuteczna wewnêtrzna indukcyjnoœæ 
i pojemnoœæ s¹ pomijalnie ma³e) 1)

Charakterystyka przenoszenia charakterystyka: wyjœcie liniowe w stosunku do wejœcia
odchy³ka:  � 1% 2)

Histereza  � 0,6% 3)

Próg nieczu³oœci � 0,1%

Wp³yw zasilania � 0,1% w wypadku zmian napiêcia w podanych granicach

Wp³yw wysokich czêstotliwoœci � 1%, f = 150 MHz, moc nadawania 1 Wat, odleg³oœæ 0,5 m

Podatnoœæ na wstrz¹sy brak wp³ywu w zakresie od 10 do 150 Hz i dla 4 g

Wp³yw obci¹¿enia � 0,1%

Dopuszczalna temperatura otoczenia –20 ... +70°C
w przypadku urz¹dzeñ w wykonaniu iskrobezpiecznym obowi¹zuj¹ ponadto ograniczenia

podane w zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego badanie zaworu konstrukcyjnego

Wp³yw temperatury otoczenia � 0,3%/10 K na pocz¹tku i koñcu zakresu 2)

Falowanie sygna³u wyjœciowego � 0,3%

Zakresy skoków min./max. 1 monta¿ na ustawniku pozycyjnym 4763/4765: 7 ... 60 mm
2 dŸwignia I: 7 ... 60 mm

dŸwignia II: > 60 ... 103 mm (do 120 mm na zapytanie)

Materia³y korpus: ciœnieniowy odlew aluminium, powleczony warstw¹ tworzywa sztucznego
elementy zewnêtrzne: WN 1.4571, aluminium, anodowane na czarno

Ciê¿ar ok. 0,7 kg

Stopieñ ochrony monta¿ bezpoœredni: IP 65
w wypadku monta¿u na ustawniku pozycyjnym: IP 54 ( IP 65), 

   zob. instrukcja obs³ugi EB 8363
1) np. za pomoc¹ separatora zasilania produkcji firmy SAMSOMATIC typu 994-0103-cs-412 lub separatora pr¹du sta³ego 

typu 994-0103-cmc-0303-5
2) dla max. skoku 100% = k¹t obrotu 32° 
3) dla min. skoku 100% = k¹t obrotu 8°

Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex
Poœwiadczenia kontroli s¹ zawarte w instrukcji monta¿u i obs³ugi lub mo¿na zamówiæ je osobno.

Rodzaj certyfikatu Numer certyfikatu Data Uwagi

Poœwiadczenie zgodnoœci PTB Nr. Ex-91.C.2073 16.07.1991 EEx ia IIC T6

Eurpejskie œwiadectwo typu PTB 03 ATEX 2046 02.06.2003     II 2 G EEx ia IIC T6

Oœwiadczenie o zgodnoœci PTB 03 ATEX 2047 X 02.06.2003     II 3 G EEx nA II T6
Typ 4748-8, Zone 2



Pod³¹czenie elektryczne

Przy³¹cze kontrolne – zaciski 81 i 82: po usuniêciu mostka
mo¿na pod³¹czyæ miernik

Tekst zamówienia
Sygnalizator po³o¿enia typu 4748 - X 0 X
wykonanie standardowe, iskrobezpieczne lub iskrobezpieczne
dla strefy 2 (por. opis oznaczenia na str. 1)
bez monta¿u / przeznaczony do monta¿u 
zgodnie z DIN EN 60 534 (NAMUR)
z dŸwigni¹ I / z dŸwigni¹ II
do monta¿u na ustawniku pozycyjnym
ew. wykonania specjalne/wyposa¿enie dodatkowe

Wymiary w mm

Zmiany techniczne zastrze¿one

  miernik          zasilacz 

¿ebro zgodnie z NAMUR

œruba mocuj¹ca M 8

* 
w

ym
ia

r p
rz

y 
za

sto
so

w
an

iu
 

  
dŸ

w
ig

ni
 II

przy³¹cze powietrza
doprowadzanego 
z zewn¹trz

T 8363 PL

81 82 31 32

+ _ + _
mostek

M20x1,5

94

64

27
,544

,5

74

15

87

20,6

77

39 41
14

8
(2

01
)*

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
E-mail: samson@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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