
Uygulama

Pozisyon transmiterler kontrol valfleri ve pozisyonerlere (Tip
4763 Elektropnömatik pozisyonerler veya Tip 4765 pnöma-
tik pozisyonerler) takýlýrlar. Görevi klapenin konumunu 4-20
mA’ lik sürekli bir çýkýþ sinyali þeklinde vermektir.
Hareket sahasý 7-120 mm arasýndadýr.

Pozisyon transmiter pnömatik veya elektropnömatik kontrol
vanalarýnýn klape konumunu 4-20 mA’ lik sürekli bir çýkýþ
sinyaline dönüþtürür. Eðer bu sinyal,mesela bir gösterge
ünitesine gönderilirse söz konusu valfin pozisyonu
izlenebilir. Tahrik ünitelerine montajý DIN IEC 534’ e uygun
dökme çubuklar (NAMUR) veya sütun çubuklar yardýmýyla
yapýlýr.

Özellikleri :

– Geniþ çalýþma aralýðý,

– Deðiþken çalýþma yönü,

– Ýsteðe baðlý montaj pozisyonu,

– Titreþimlere dayanýmlý,

– Ýki kablolu baðlantýlý.

Zarar verici bölgeler için korumalý tip E Ex ia II C T6 mevcuttur.

Versiyonlar

Dizayn tip 4748- ¨ 0 ¨

Patlama korumasý

Non - Ex 0

EEx ia II C T6 1

Elektrik baðlantýlarý

Pg 13. Siyah 1

Pg 13.5 Mavi 2

Baðlantý elemaný HAN 7D, köþeli tip 3

Baský 1999

Bilgi Föyü T 8363 TR

Genel Bilgi Föyü T 8350 TR

Pozisyon Transmitter Tip 4748

Resim 1 · Tip 4748 Pozisyon Transmiter



Çalýþma Prensibi (Resim 2)

Klape hareketi pime (1.1) ve manivela koluna (1) ya plaka
yardýmýyla iletilir veya pozisyon transmiter, pozisyonere
baðlý olduðu zaman diþli bir baðlantý mili yardýmýyla iletilir.
Manivela kolu (1) dairesel bir hareket yapar ve bu hareket
selenoid sistemine (2) iletilir. Böylece manyetik alan deðiþir
ve buradan da sensördeki (2.1) voltajda bir deðiþme olur.
Daha sonra gelen elektronik aletler voltajý 4-20 mA lik bir
akým sinyaline dönüþtürürler. Kontrol valfi klapesi için isteni-
len stroka baðlý olarak, pozisyon transmitere 2 adet farklý
manivela kolu (1) monte edilmiþtir.

– Kol I; 7-60 mm arasý hareket için

– Kol II; 60-103 mm arasý hareket için

Transmitere baðýmsýz hareket için, daima özel bir manivela
ilave takýlýr.

Pozisyon transmiterin ayarlanmasý (Þekil - 3)

Çýkýþ sinyalinin çalýþma yönünün seçimi 7 adet diþli pim
baðlantý elemanýnýn yerleþtirildiði yere baðlýdýr. (>>) yönlü
sembol veya (< >) yönlü sembol istenilen çalýþma yönünün
gösterir. (>>) sembollü çalýþma yönü ile, hareket 0’a doðru,
sinyal ise 4 mA’ e doðru, gider. (< >) þeklindeki deðiþken
çalýþma yönü ile, hareket 0’a doðru, sinyal ise en yüksek
deðer olan 20 mA, ve oransal hareket ise en düþük deðer
olan 4 mA’ e doðru gider.

SIFIR deðeri bir ön set deðeri olarak 3 ve 4 numaralý buton-
lardan sýfýr potansiyometre kullanarak ayarlanýr. Daima 4 mA
deðerine göre yapýlýr.

ARALIK ve ayný zamanda en son deðer bir ön settir. 1 ve 2
butonlarýndan ayarlanýr ve ARALIK potansiyometri kullanýr.
Bu ayar 20 mA deðere göre yapýlýr.
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Þekil 2 · Fonksiyonel diyagram

Strok

Test terminali
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Þekil 2 nin açýklamalarý

1 Valf hareketi için
manivela kolu

1.1 Baðlantý pimi
2 Selenoid sistem
2.1 Sýcaklýk hissedici

rizistörlü sensör.
3 Ölçüm amplifikatörü
4 Kaba ve hassas SIFIR

ayarý için potansiyometreli
anahtar.

5 Kaba ve hasssas kýsa süreli
ayar için potansiyometreli
anahtar.

6 Çýkýþ sinyali safhasý
7 Sürekli - voltaj kaynaðý
8 Sürekli akým kaynaðý
20 Kontrol valfinin klape miline

veya tahrik ünitesine takýlan
plaka tabakasý

Strok

Ýnce ayar Default
SIFIR ARALIK
ARALIK SIFIR

ON

Çalýþma karakteristiði

Resim 3 · Ayarlayýcý



T 8363 TR3

Tablo 1 · Teknik Veriler

Pozisyon transmiter, Tip 4748-0 4748-1

Elektrik çýkýþ sinyali Ýki kablolu devre 4 … 20 mA

Ýzin verilebilir yük
R

U 12V

mAB
S=

-
20

Çýkýþ devresi – Gerçek emniyetli

Güç beslemesi Ýki kablolu devre 24V

Voltaj aralýðý
12 ... 45 V

Gerçekten emniyetli devrelere baðlantý
için U0 = 25 V, Ik = 100 mA, P = 0.8W
maximum deðerleri kullanýlýr. (Ýç endüks
ve sýða ihmal edilebilir küçüklüktedir.)

Performans Karakteristik: Doðrusal;
sapma ≤ 1% 2)

Hata payý ≤ 0,6 % 3)

Cevap verme ≤ 0,1 %

Besleme etkisi özel sýnýrlar içinde voltaj deðiþimi ≤ 0,1 %

Yüksek frekans etkisi ≤ 1 %, f = 150 MHz,1 watt transmisyon gücü 0.5 m

Yükleme etkisi ≤ 0,1 %

Ýzin verilebilir ortam sýcaklýðý −20 ... +70 °C Max. 60°C, sýcaklýk sýnýfý T6

Ortam sýcaklýðý etkisi ≤ 0.3%/10 K (sýfýr) baþlangýç ölçümünde ve aralýk

Çýkýþ sinyali dalgalanmalarý ≤ 0.3 %

Hareket aralýklarý, min./max. 1 STR ilavesi 4763/4765: 7 … 60 mm
2 Manivela I: 7 … 60 mm

Manivela II: > 60 … 103 mm (isteðe baðlý olarak 120 mm ye kadar.)

Malzemeler Durum: Basýnçlý döküm alüminyum, plastik kaplama
Dýþ parçalar : Paslanmaz çelik WN 1.4571 siyah alüminyum kaplamalý

Aðýrlýk Ortalama 0.7 kg

Koruma sýnýfý Direkt ilaveli IP 65
STR ilaveli IP 54 (Ýstek üzerine IP 65

1) E.g., SAMSOMATÝK besleme kesici Tip 994-0103-cs-412 veya DC besleme kesici Tip 994-0103-cmc-0303-5
2) Maximum harekette % 100 = 32° manivela açýsý
3) Minimum harekette % 100 = 8° manivela açýsý
4) Bakýnýz PTB onay sertifikasýnýn özeti.

Patlamaya karþý korumalý onay sertifikalandýrýlmasýnýn özeti

Sertifika tipi Sertifika numarasý Tarih Yorumlar

Onay sertifikasý PTB Nr. Ex-91.C.2073 Temmuz 1991 EEx ia II C T6

Onay sertifikalarý isteðe baðlý olarak mümkün olabilen baðlantý ve çalýþma þekillerini de içermektedir.



Elektrik baðlantýsý

Test baðlantýsý terminal 81 ve 82 :baðlantýsý

Anahtar kaldýrýldýktan sonra, herhangi bir ölçüm cihazý (me-
sela ampermetre) baðlanabilir.

Sipariþ bilgileri

Pozisyon transmiter Tip 4748-X0X

Non-Ex veya EEx ia II C T6

ilavesiz / ilave için DIN IEC 534 (NAMUR) e göre

Manivela I ile / manivela II ile

Pozisyonere baðlantý için

Özel versiyonlar/Aksesuarlar

Boyutlar mm olarak

Boyut ve tasarým deðiþtirme hakkýmýz mahfuzdur.

T 8363 TR

SAMSON ÖLÇÜ VE OTOMATÝK KONTROL
SÝSTEMLERÝ SAN.VE TÝC. A.Þ
Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 128 · 34540 Güneþli-Ýstanbul
Telefon: 0.212.651 87 46 (PBX) · Telefax:0.212.651 87 50
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Anahtar

Ampermetre Güç kaynaðý

Ayrýk havalandýrma
için hava baðlantýsý
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