
A mikroprocesszor vezérlésû készülék a szelep helyzete és
az állítójel közötti kapcsolatot biztosítja elõre meghatározott
módon. A szabályozó- vagy vezérlõberendezéstõl érkezõ
4 … 20 mA-es állítójelet összehasonlítja a szabályozóké-
szülék helyzetével, és kimeneti értékként pneumatikus
állítónyomást hoz létre.
Toló- és forgatómûvekre való ráépítésre alkalmas.
A 3780 típusú HART-pozícionáló a HART -terepi-kom-
munikációs protokollnak megfelelõ illesztõvel rendelkezik.
Ez lehetõvé teszi a PC-hez vagy a kétirányú kommunikációt
lehetõvé tevõ HART -konform terminálhoz való csatla-
kozást. Az IBIS kezelõprogram megfelel a 2187-es VDI/
VDE-irányelv szabványosított menüvezérlésének. A HART-
pozícionáló azonban más megfelelõ programcsomaggal is
üzemeltethetõ.
A digitális adatfeldolgozás a hagyományos készülékekkel
szemben az alábbi elõnyökkel rendelkezik:
– a nullpont és az intervallum automatikus beállítása az

installáció során;
– a hajtás és a pneumatika hibájának önálló felismerése;
– a mûködési irány a szoftver funkciókkal kiválasztható és

a beépítési helyzettõl független;
– a jelleggörbe beállítható;
– a szabályozási paraméterek egyszerû beállítása, akár

üzem közben is;
– ellenõrzõ- és diagnosztikai funkciók, mint pl. önel-

lenõrzési funkciók a zavarjelzõ kimenetre, szoftver-
határkontaktusokra és a helyzetjelzõkre; a szeleplöketek
összegzése (útintegrál);

– a nullpont állandó felügyelete;
– minimalizált levegõ önfogyasztás;
– minden paraméternek a hálózat kiesése ellen is bizto-

sított tárolása az EEPROM-ban

HART-pozícionálók Típus 3780

Alkalmazás
Egyszeres és kettõs mûködésû pozícionálók 4 ... 20 mA
villamos vezérlési értékû pneumatikus állítószelepekre
történõ ráépítésre · 7,5 ... 120 mm közötti névleges löketre
és 120° alatti elfordulási szögre · Kommunikációra képes a
HART -kommunikációs protokollnak megfelelõen.
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1. ábra · HART-pozícionáló Típus 3780

2. ábra · HART-pozícionáló Típus 3780, nyitott házzal

Írásvédõ kapcsoló



Mûködési elv (3. és 4. ábrák)
Az állítótag löketét egy érintésmentes induktív útérzékelõ
(1) veszi fel és egy átalakítón keresztül a mikrokontrollerbe
(2) vezeti. Ez a löketet összehasonlítja az alapjellel és
szabályozási eltérés esetén a két pneumatikus 2/2-utú
kapcsolószelepet (3, 4) vezérli. A kapcsolószelepek a
szabályozási eltéréstõl függõen a megfelelõ erõsítõn ke-
resztül levegõvel látják el (3) vagy légtelenítik (4) a pneuma-
tikus állítómûvet.
Egy második mikrokontroller (5) végzi a a kommunikációt
HART -terepi-kommunikációs protokollal. A kommunikáció
frekvenciamodulált jelét (FSK) a villamos egységjel számá-
ra transzponálják.
Az IBIS szoftvercsomaggal minden szükséges paraméter
beállítása, kiválasztása és a HART-pozícionálóba való átvitele
elvégezhetõ. Ezután a készülék a PC-tõl vagy a termináltól
függetlenül tud mûködni.
A HART-pozícionálónak alapkivitelben zavarjelzõ kimenete
is van, amely különbözõ hibák és információk jelzésére
szolgál.
A fedél belsõ oldalán lévõ írásvédõ kapcsolóval a tárolt
konfiguráció téves átírása megakadályozható.

Kiegészítõ felszerelés

A HART-pozícionálók funkciói kérésre a következõkkel egé-
szíthetõk ki:
– két induktív határkontaktussal (rés inicializálóval) vagy

két szoftver határkontaktussal (a szoftver határkon-
taktusok a programon keresztül állíthatók);

– egy analóg helyzetjelzõvel, amely a bemeneti jeltõl füg-
getlenül a szeleplöketbõl analóg kimeneti jelet képez (a
mûködési irány a szoftverrel beállítható);

– egy kényszerlégtelenítõvel, amely egy külsõ jel kiesé-
sekor a kapcsolószelepen (4) keresztül légteleníti az
állítómûvet. A szabályozókészülék biztonsági helyzetbe
áll.
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1 Induktív útérzékelõ
2 Mikrokontroller
3 Kapcsolószelep

4 Kapcsolószelep
5 Mikrokontroller
FSK Kommunikációs jel

3. ábra · 3780 típusú HART-pozícionáló hatásábrája

4. ábra · A mûködési értékek kijelzése az IBIS
programcsomaggal
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1. táblázat · Mûszaki adatok

Löket
A 3277-es típusra történõ ráépítés:
A DIN IEC 534 (NAMUR) szerinti ráépítés:

beállítható
7,5 … 30 mm
7,5 … 120 mm vagy forgatómûveknél 30 … 120°

w vezérlési érték
legkisebb áram
terhelési feszültség

jeltartomány 4 … 20 mA, intervallum 4 … 16 mA
3,6 mA
≤ 10,8 V (540 Ω, 20 mA-nél)

Segédenergia táplevegõ 1,4 … 6 bar (20 … 90 psi)
Állítónyomás (kimenet) 0 bar-tól a táplevegõ nyomásáig
Jelleggörbe beállítható: lineáris / arányos / fordítottan arányos / szabadon programozható

eltérés a jelleggörbétõl ≤ 1 %
Holttér beállítható 0,1 … 10%, beállítva 0,5%-ra
Felbontás ≤ 0,05%
Futásidõ a kilevegõzésre és a táplevegõre külön beállítható max. 240 s
Mozgás iránya megfordítható, beállítás szoftverrel
Levegõ felhasználás táplevegõtõl függetlenül < 90 ln/h

Légszállítás
hajtás szellõzés ∆p = 6 bar-nál: 9,3 mn3/h, ∆p = 1,4 bar-nál: 3,5 mn3/h

hajtás légtelenítés ∆p = 6 bar-nál: 15,5 mn3/h, ∆p = 1,4 bar-nál: 5,8 mn3/h
Megengedett környezeti hõmérséklet –20 … 60 °C, további hõmérséklettartomány külön kívánságra
Hõmérséklet hatása ≤ 0,15 %/10 K
Segédenergia hatása nincs
Rázkódás hatása nincs 250 Hz-ig és 4 g-ig
Robbanásvédelem EEx ia IIC T6 (l. a 3. táblázatot)
Védettség IP 54, (IP 65 különleges kivitel)
Elektromágneses kompatibilitás az EN 50081/50082 szerinti követelményeket kielégíti
Tömeg kb. 1,3 kg
Zavarjelzõ kimenet csatlakozás a DIN 19 234 szerinti NAMUR kapcsoló-erõsítõhöz
Kommunikáció
Hardverfeltételek IBIS programcsomag: XT vagy AT kompatibilis PC, MS DOS 3.2-tõl, FSK-modemmel

(szabad munkaterület ≥ 580 kByte) vagy terminál ill. 275 típusú Fisher Rosemount
Adatátvitel HART -terepi-kommunikációs protokoll

impedancia a HART frekvenciatartományban: vétel 350 … 450 Ω, adás kb. 115 Ω
Szoftverfeltételek PC számára: IBIS programcsomag · Terminál számára: Device Description a 3780-as

típusra
Szoftverfunkciók automatikus üzembehelyezés; a jelleggörbe beállítása; mozgási irány; vezérlési érték

tartománya és állítási idõ; a löket tartományának határolása; átfedés-korrektúra; automa-
tikus nullpont-ellenõrzés; zavarjelzés; útintegrál; diagnosztikai üzenetek; készülék-
információk; az adatok hálózatkiesés ellen biztosított tárolása; tesztfunkciók; protokoll
készítés az IBIS segítségével

Kiegészítõ felszerelés

Induktív határkontaktus csatlakozás a DIN 19 234 szerinti NAMUR kapcsoló-erõsítõhöz,
két SJ 2 SN típusú induktív résinicializáló

Szoftver határkontaktusok csatlakozás a DIN 19 234 szerinti NAMUR kapcsoló-erõsítõhöz,
két konfigurálható határérték

Analóg helyzetjelzõ
kimenet
jelleggörbe
hiszterézis
az egyenáramú jel csúcshullámossága
munkatartomány
segédenergia
megengedett terhelés

felbontás
HF-hatás
segédenergia hatása
hõmérséklet hatása

kétvezetékes-mérõátalakító
4 … 20 mA; mûködési irány megfordítható
lineáris (eltérés ≤ 1 %, beleszámítva a NAMUR-beépítésnél fellépõ mechanikus hatást is)
≤ 0,3 %
0,6 %, 28 Hz/IEC 381 T1 esetén
−10 … +114%
12 … 35 V DC

R =
U -12 V
20 mAB

S

≤ 0,05 %
< 2 %, 50 … 80 MHz esetén
nincs
mint a pozícionáló

Kényszerlégtelenítés
Bemenet
KV-érték

6 … 24 v DC, Ri kb. 6 kΩ, kapcsolási pont kb. 3 V
0,17

2. táblázat · Anyagminõségek

Ház alumínium fröccsöntvény, krómozva és mûanyag bevonattal

Külsõ részek korrózióálló acél WN 1.4571 és WN 1.4301



A HART-pozícionáló bekötése (5. … 7. ábrák)
A 3780 típusú HART-pozícionáló egyedi készülékként
(pont-pont üzem), multidrop-üzemben vagy FSK-busz
üzemben mûködtethetõ. A bekötés az 5. … 7. ábrák szerint
történhet. Robbanásvédett kivitelû leválasztó-erõsítõ (4)
csak a 3780-as típus robbanásveszélyes üzemben történõ
alkalmazásakor szükséges. Az FSK-busz bekötéshez
mindig TET 128 vagy TET 128-Ex leválasztó-erõsítõt kell
választani.
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A 3780-1-es típus kiadott robbanásvédelmi engedélyeinek összeállítása

Engedély típusa Engedély száma Dátum Megjegyzés

Konformitási bizonyítvány
1. kiegészítés

PTB-Nr. Ex-94.C.4069 1994. nov. 9.
1996. okt. 14.

EEx ia IIC T6
konstrukciós változások

A vizsgálati bizonyítványokat a beépítési- és kezelési útmutató tartalmazza, ill. igényelhetõk.

3. táblázat · A 3780-1… robbanásvédett típusra a következõ adatok érvényesek

Jeláramkör Helyzetjelzõ Kényszerlégtele-
nítés

Induktív
határkontaktusok

Típus 3780-12

Szoftver
határkontaktusok

Típus 3780-13

Zavarjel kimenet

U0 28 V 15,5 V 20 V

IK 115 mA 52 mA 60 mA

P 1 W 500 mW 169 mW 250 mW

Ci 5,3 nF
elhanyagolható-

an kicsi
40 nF 5,3 nF

Li elhanyagolhatóan kicsi 60 µH elhanyagolhatóan kicsi

Környezeti hõmérséklet
tartománya

Típus 3780-1: –20 … +60 °C;
szélesebb hõmérséklettartomány külön kívánságra

1 FSK-Modem
2 Terminál (robbanás-

védett kivitelben)
3 Szabályozó/vezérlõál

lomás

4 Leválasztó-erõsítõ
robbanásvédett
kivitelben

5 Szabályozókészülék

1

4 –1

Ex-területbiztonságos terület

1

5. ábra · A 3780-as típus pont-pont üzeme

6. ábra · A 3780-1 típus pont-pont üzeme
robbanásveszélyes területen

1

1

1

7. ábra · A 3780-1 típus FSK-busz kapcsolása
robbanásveszélyes területen

Ex-területbiztonságos
terület



A HART-pozícionáló beépítése

A 3780 típusú HART-pozícionáló egy összekötõblokkal köz-
vetlenül ráépíthetõ a 3277 típusú hajtásra. A „hajtás rúdja
rugóerõ hatására kifelé mozgó” biztonsági állítású állító-
mûveknél és a 3277-5-ös típusnál (120 cm2) az állítónyo-
más a hajtás állványának belsõ furatán keresztül jut a
hajtásba. A „hajtás rúdja rugóerõ hatására befelé mozgó”
biztonsági állítású állítómûveknél és 240 cm2 hajtásfelülettõl
az állítónyomást egy elõszerelt külsõ csõ vezeti a hajtásba.
A készülék a DIN IEC 534 (NAMUR-ajánlat) szerint is be-
építhetõ egy adapterlemez segítségével. Ez a szabályo-
zókészülék szabadon megválasztható oldalára szerelhetõ.
A 3278 típusú vagy más, a VDI/VDE 3845-nek megfelelõ
forgatómûvekre történõ ráépítésnél egy közdarab szüksé-
ges. Az állítómû forgómozgását egy ívelt lap alakítja haladó
mozgássá. Az ívelt lap 0 … 90°-os vagy 0 … 120°-os szögek-
re felel meg. A jelleggörbe szoftverrel állítható be.
A kettõs mûködésû rugó nélküli állítómû számára fordító-
erõsítõ szükséges a második, ellenkezõ irányú állítónyo-
más elõállítására.
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Méretek mm-ben
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típusú állítómûre
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Fordító-erõsítõ (választható)



Rendelési szöveg

HART-pozícionáló Típus 3780-…… (l. a nomenklatúrát)
esetl. az IBIS-programcsomag, FSK-Modem, TET 128/ TET
128-Ex leválasztó-erõsítõ
Állítónyomást jelzõ manométerrel / anélkül
Határkontaktussal rendelkezõ készülékekhez:
vezérlõ körhagyó kiemelkedik - kontaktus zár /
vezérlõ körhagyó lesüllyed - kontaktus nyit
A 3277 típusú állítómûre való ráépítés:
Hajtás méretek 120/ 240/ 350/ 700 cm2 , biztonsági állítás:
„hajtás rúdja kifelé mozog” / „hajtás rúdja befelé mozog”
A DIN IEC 534 (NAMUR) szerinti ráépítés:
Löket: … mm, rúdátmérõ: … mm, állítónyomás fojtása kis
lökettérfogatú hajtásnál
Forgatómûre történõ ráépítés:
Típus 3278, hajtásméret 160/ 320 cm2,
Egyszeres / kettõs mûködésû forgatómûre történõ ráépítés
a VDI/VDE 3845 szerint, állítónyomás fojtása kis lökettérfo-
gatú hajtásnál
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SAMSON Mérés- és Szabályozástechnikai Kft.
1148 Budapest · Fogarasi út 10-14.
Telefon: (1)-467-2889 · Telefax: (1)-383-8542

A rendelés nómenklatúrája

Típus jelölése Típus 3780 - c c c c c c

Ex-védelem
nélkül 0
együtt (EEx ia IIC) 1

Kiegészítõ felszerelés
Határkontaktus

nélkül 0
2 induktív 2
2 szoftver 3

Kényszerlégtelenítés
nélkül 0
együtt 1

Helyzetjelzõ
nélkül 0
4 … 20 mA 1

Pneumatikus csatlakozások
NPT 1/4-18 1
ISO 228/1 - G 1/4 2

Villamos bekötések
Pg 13,5 kék 1
Pg 13,5 fekete 2

V
a.


