
Sterowany mikroprocesorem ustawnik pozycyjny gwarantuje
okreœlone przyporz¹dkowanie po³o¿enia zaworu do sygna³u
steruj¹cego. Urz¹dzenie porównuje sygna³ steruj¹cy z regula-
tora o zakresie 4 do 20 mA ze skokiem zaworu regulacyjnego
i na podstawie uchybu regulacji wypracowuje ciœnienie steruj¹-
ce podawane do si³ownika.
Ustawniki mog¹ wspó³pracowaæ z si³ownikami liniowymi i obro-
towymi.
Ustawnik pozycyjny typu 3780 wyposa¿ony jest w interfejs do
komunikacji w oparciu o protokó³ transmisji HART®. Umo¿liwia
to pod³¹czenie go do komputera klasy PC lub do terminala
rêcznego oraz dwukierunkow¹ transmisjê danych.
Konfiguracjê i parametryzacjê ustawnik pozycyjnego przepro-
wadza siê za pomoc¹ opracowanego przez firmê SAMSON
programu TROVIS-VIEW i modu³u programowego w³aœciwego
dla danego urz¹dzenia. Ustawnik mo¿e byæ obs³ugiwany tak¿e
za pomoc¹ innych programów.
Dla obszarów zagro¿onych wybuchem przeznaczone jest wy-
konanie "iskrobezpieczne EEx ia IIc T6", "EEX n" dla strefy 2.,
lub w po³¹czeniu z barier¹ obiektow¹ typu 3770 "hermetyczne
zamkniêcie EEx d".
Cyfrowe przetwarzanie danych ma w porównaniu do urz¹dzeñ
analogowych nastêpuj¹ce zalety:
• automatyczna nastawa punktu zerowego i szerokoœci zakre-

su podczas inicjalizacji,
• automatyczne rozpoznawanie uszkodzeñ w si³owniku i uk³a-

dzie pneumatycznym,
• mo¿liwoœæ wyboru kierunku dzia³ania za pomoc¹ oprogra-

mowania niezale¿nie od sposobu monta¿u ustawnika,
• mo¿liwoœæ wyboru charakterystyki,
• mo¿liwoœæ zmiany parametrów regulacji tak¿e podczas pracy

regulatora,
• funkcje kontrolne i diagnostyczne, np. automatyczna kontro-

la wyjœcia sygna³ów alarmowych, programowe wy³¹czniki
krañcowe i sygnalizator po³o¿enia; sumowanie drogi poko-
nanej przez grzyb zaworu (ca³ka drogi),

• poszerzona diagnostyka za pomoc¹ programu TROVIS EXPERT,
• ci¹g³a kontrola punktu zerowego,
• minimalne zu¿ycie powietrza zasilaj¹cego,
• pamiêæ EEPROM zapewniaj¹ca zachowanie parametrów

w wypadku zaniku napiêcia,
• na ¿yczenie funkcja odpowietrzenia mechanicznego, dziêki

której w przypadku zaniku zewnêtrznego sygna³u si³ownik
jest odpowietrzany poprzez zawór steruj¹cy (rys. 4, poz. 4).
Zawór regulacyjny przyjmuje po³o¿enie bezpieczeñstwa.
Funkcje mo¿na uruchamiaæ prze³¹cznikiem.

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny HART 
typu 3780

Zastosowanie
Ustawnik pozycyjny, dzia³aj¹cy na wprost lub odwrotnie, prze-
znaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa-
¿onymi w si³owniki pneumatyczne, sterowany sygna³em ele-
ktrycznym 4 do 20 mA.
Skok nominalny 5 do 255 mm · K¹t obrotu do 120°.
Przystosowany do komunikacji w oparciu o protokó³ HART®.
Zastosowanie w strefie iskrobezpiecznej EEx ia, Eex n lub EEx d.
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Rys. 1 · Ustawnik pozycyjny typu 3780 z protoko³em HART

Rys. 3 · Ustawnik pozycyjny typu 3780 z protoko³em HART 
        po otwarciu obudowy

zabezpieczenie przed zapisem

Rys. 2 · Ustawnik pozycyjny Ex d typu 3770 z barier¹ 
        obiektow¹



Sposób dzia³ania
Przetworzony przez bezstykowy przetwornik indukcyjny (1)
skok cz³onu regulacyjnego doprowadzany jest za poœrednic-
twem przetwornika sygna³u do mikroprocesora (2), w którym
porównywany jest z wartoœci¹ zadan¹. Mikroprocesor steruje
dwoma 2/2-drogowymi zaworami prze³¹czaj¹cymi (3, 4).
W zale¿noœci od wielkoœci uchybu regulacji zawory te napo-
wietrzaj¹ (3) lub odpowietrzaj¹ (4) si³ownik pneumatyczny
poprzez odpowiedni wzmacniacz.
Drugi mikroprocesor (5) s³u¿y do komunikacji za poœrednic-
twem protoko³u HART®. Wymiana informacji realizowana jest
za pomoc¹ sygna³u o modulowanej czêstotliwoœci nak³adane-
go na pr¹dowy sygna³ steruj¹cy (FSK).
Opracowany przez firmê SAMSON program TROVIS-VIEW
umo¿liwia odczyt oraz zdaln¹ nastawê wszystkich wymaga-
nych parametrów pracy ustawnika pozycyjnego. Po dokonaniu
nastaw urz¹dzenie pracuje niezale¿nie od komputera PC lub
terminala rêcznego. 
Ustawnik pozycyjny HART wyposa¿ony jest standardowo
w wyjœcie sygna³u alarmowego sygnalizuj¹ce nieprawid³owoœ-
ci w pracy uk³adu.
Prze³¹cznik blokuj¹cy mo¿liwoœæ zapisu, znajduj¹cy siê na
wewnêtrznej stronie pokrywy, zapobiega niepo¿¹danemu za-
pisaniu w pamiêci nowych danych konfiguracyjnych.

Wyposa¿enie dodatkowe
Ustawnik pozycyjny HART mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ony w:
– dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe (zbli¿eniowe) lub dwa

programowe wy³¹czniki krañcowe (ustawiane za pomoc¹
oprogramowania)

– analogowy sygnalizator po³o¿enia przetwarzaj¹cy po³o¿e-
nie grzyba zaworu na analogowy sygna³ wyjœciowy nieza-
le¿nie od sygna³u wejœciowego (kierunek dzia³ania mo¿na
ustawiæ za pomoc¹ oprogramowania)

FSK
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Rys. 4 · Schemat dzia³ania ustawnika pozycyjnego 
        typu 3780

Rys. 5 · Przyk³adowy wygl¹d ekranu programu 
        TROVIS-VIEW z wyœwietlon¹ „Charakterystyk¹ 
        zadan¹ przez u¿ytkownika”
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Tabela 1 · Dane techniczne

Skok
przy bezpoœrednim monta¿u na 
si³owniku typu 3277
przy monta¿u zgodnie z norm¹ 
IEC 60 534-6 (NAMUR):

nastawiany w zakresie
 
5 do  30 mm

5 do 255 mm lub przy si³ownikach obrotowych 30 do 120°
Wartoœæ zadana "w"

pr¹d minimalny
spadek napiêcia na ustawniku

zakres sygna³u 4 do 20 mA, szerokoœæ zakresu 4 do 16 mA · pr¹d niszcz¹cy 500 mA
3,6 mA
� 10,8 V (540 � przy 20 mA)

Zasilanie ciœnienie powietrza zasilaj¹cego 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)
Ciœnienie steruj¹ce (wyjœcie) 0 bar do wielkoœci ciœnienia zasilaj¹cego
Charakterystyka do wyboru: liniowa / sta³oprocentowa / sta³oprocentowa odwrotna / definiowana przez u¿ytkownika

odchy³ka charakterystyki �1%
Strefa nieczu³oœci mo¿liwoœæ nastawy 0,1 do 10%, nastawa fabryczna 0,5%
Rozdzielczoœæ � 0,05%
Czas przestawienia mo¿liwoœæ osobnej nastawy do 240 s dla napowietrzania i odpowietrzania
Kierunek dzia³ania odwracalny, nastawa za pomoc¹ oprogramowania
Zu¿ycie powietrza niezale¿nie od zasilania < 90 ln/h
Wydatek 
powietrza

napowietrzanie si³ownika przy �p = 6 bar:  9,3 mn3/h · przy �p = 1,4 bar: 3,5 mn3/h 
odpowietrzanie si³ownika przy �p = 6 bar: 15,5 mn3/h · przy �p = 1,4 bar: 5,8 mn3/h 

Dopuszczalna temperatura otoczenia –20 do 80°C · –40 do 80°C z metalowym d³awikiem kablowym
urz¹dzenia wyposa¿one w sygnalizator po³o¿enia tylko –20 do 80°C · dla wykonañ iskrobez-
piecznych obowi¹zuj¹ dodatkowo wartoœci wynikaj¹ce z atestu konstrukcji UE patrz tabela 3

Wp³yw temperatury � 0,15 %/10 K
Wp³yw zasilania brak
Wp³yw drgañ do 250 Hz i 4 g brak
Ochrona przeciwwybuchowa EEx ia IIC T6 (patrz tabela 3) lub EEx nA II T6
Stopieñ ochrony IP 65 dziêki zastosowaniu dostarczonego wraz z ustawnikiem filtruj¹cego zaworu zwrotnego
Odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne spe³nione wymagania wed³ug EN 50081/50082 i zaleceñ NAMUR z grupy 21
Przy³¹cza elektryczne 1 d³awik M20x1,5 z tworzywa sztucznego, czarny

dodatkowy drugi gwintowany otwór M20x1,5
Ciê¿ar ok. 1,3 kg
Wyjœcie sygna³u alarmowego do pod³¹czenia do wzmacniacza zgodnego z norm¹ EN 60 947-5-6 · napiêcie niszcz¹ce 16 V
Komunikacja
Wymagania sprzêtowe i programowe opracowany przez firmê SAMSON program TROVIS-VIEW (zob. karta katalogowa T 6661),

terminal rêczny np. typu 275 firmy Fisher Rosemount · program do zarz¹dzania transmisj¹ danych
(DTM) zgodnie ze specyfikacj¹ 1.2 · mo¿liwoœæ zastosowania innych programów obs³ugowych

Transmisja danych protokó³ komunikacyjny HART� 
impedancja w zakresie czêstotliwoœci HART: odbiór 350 do 450 �, transmisja: oko³o 115 �

Funkcje programowe automatyczne uruchamianie; nastawa charakterystyki, kierunku dzia³ania, zakresu wartoœci zadanej
i czasu przestawienia zaworu · ograniczanie zakresu skoku · korekcja komutacji · automatyczna
kontrola punktu zerowego · sygnalizacja alarmowa · sumowanie skoku · diagnozowanie · infor-
macje o urz¹dzeniu · zapis danych w pamiêci zabezpieczonej przed skutkami zaniku napiêcia,
testowanie, wydruk protoko³ów w programie IBIS

Odpowietrzenie mechaniczne
wejœcie

wspó³czynnik Kv

uruchamiane za pomoc¹ wewnêtrznego prze³¹cznika
6 do 24 V DC · Ri ok. 6 k� przy 24 V DC (zale¿ne od napiêcia) 
punkt prze³¹czenia dla sygna³u � 3 V · punkt prze³¹czenia dla sygna³u 0 tylko przy 0 V
0,17

Wyposa¿enie dodatkowe
Indukcyjne wy³¹czniki krañcowe do pod³¹czenia do wzmacniacza zgodnego z norm¹ EN 60 947-5-6, 

2 indukcyjne wy³¹czniki krañcowe typu SJ 2 SN
Programowe wy³¹czniki krañcowe do pod³¹czenia do wzmacniacza zgodnego z norm¹ EN 60 647-5-6, dwie konfigurowane

wartoœci graniczne · histereza 1%
Analogowy sygnalizator po³o¿enia

wyjœcie
charakterystyka
histereza
przebieg sygna³u sta³opr¹dowego
zakres roboczy
zasilanie
obci¹¿enie dopuszczalne

rozdzielczoœæ
wp³yw wysokich czêstotliwoœci
wp³yw zasilania
wp³yw temperatury

przetwornik pomiarowy pod³¹czany dwuprzewodowo
4 do 20 mA;  kierunek dzia³ania odwracalny
liniowa (uchyb � 1%, w³¹cznie z wp³ywem mechanicznego po³¹czenia przy zabudowie wg NAMUR)
� 0,3% 
0,6% przy 28 Hz/IEC 381 T1
–10 do +114 %
12 do 35 V DC

RB = 
US − 12 V
20 mA 

� 0,05%
< 2% dla 50 do 80 MHz
brak
jak dla ustawnika pozycyjnego
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Tabela 2 · Materia³y

Korpus ciœnieniowy odlew z aluminium, chromianowany i powlekany tworzywem sztucznym

Elementy zewnêtrzne stal nierdzewna WN 1.4571 i WN 1.4301

Tabela 3 · Dla ustawników pozycyjnych typu 3780-1... w wykonaniu przeciwwybuchowym obowi¹zuj¹ dodatkowo
          nastêpuj¹ce dane

Dopuszczalne max. wartoœci dla Obwód
pr¹dowy

Sygnalizator
po³o¿enia

Odpowietrzenie
mechaniczne

Indukcyjne
wy³¹czniki
krañcowe

typu 3780-12

Programowe
wy³¹czniki
krañcowe

typu 3780-13

Wyjœcie
sygna³ów

alarmowych

 Ui 28 V 15,5 V 20 V

 Ii 115 mA 52 mA 60 mA

 Pi 1 W 0,5 W 169 mW 250 mW

 Ci 5,3 nF pomijalnie ma³y 40 nF 5,3 nF

 Li pomijalnie ma³y 60 �H pomijalnie ma³y

Zakresy temperatury otoczenia w °C

Klasa zakresu temperatur T6 T5 T4

Obwód pr¹dowy
Odpowietrzenie mechaniczne
Wyjœcie sygna³ów alarmowych
Programowe wy³¹czniki krañcowe

–40 do 60°C –40 do 70°C –40 do 80°C

Indukcyjne wy³¹czniki
krañcowe przy

Ii = 52 mA –40 do 45°C –40 do 60°C –40 do 75°C

Ii = 25 mA –40 do 60°C –40 do 80°C –40 do 80°C

Sygnalizator po³o¿enia –20 do 60°C –20 do 70°C –20 do 80°C

Zestawienie uzyskanych certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 3780

Rodzaj certyfikatu Numer certyfikatu Data Uwagi

Œwiadectwo zgodnoœci
1. zmiana
2. zmiana

PTB-Nr. Ex-94.C.4069 09.11.1994
14.10.1996
08.05.1998

EEx ia IIC T6
zmiany konstrukcyjne
nowe inicjatory

Atest konstrukcji UE
1. uzupe³nienie

PTB 00 ATEX 2038 03.05.2000
10.10.2000

   II 2G EEx ia IIC T6
zmiana zgodnoœci elektromagnetycznej

Stwierdzenie zgodnoœci PTB 02 ATEX 2033 X 05.04.2002    II 3G EEx nA II T6

Certyfikat SEV 98.7.70563.01 12.08.1998 EEx ia IIC T4-T6

Certyfikat CZ FTZÜ 99 Ex 0110 23.06.1999 Ex II 1G EEx ia IIC T6

Certyfikat BKI (1. przed³u¿enie) Ex-97.C.163 10.05.2000 EEx ia IIC T6

Certyfikat FMRC

rewizja

J.I.OD6A3.AX 25.02.1998

20.02.2002

Class I, II, III; Div. 1, Gr. A-G;
Div. 2, Gr. A, B, C, D; NEMA Type 4X
wykonanie dla 3,3 V

Certyfikat CSA LR 54227-29

1181233

14.08.1998

15.04.2002

Cl. I, Div. 1; Groups A, B, C, D
Type 4 Enclosure 
Class 1, strefa 0, Ex ia IIC T6; wykonanie dla 3,3 V

Certyfikat GOST A-0711 25.07.1997 1 Ex ia IIC T6

Certyfikat AUS AUS Ex 3621 X 18.07.2000 Ex ia IIC T6, Class I, strefa 0
Ex n IIC T6, Class I, strefa 2

Certyfikat JIS C 15863 Mai 2002 Ex ia IIC T6, wykonanie dla 3,3 V

Atesty konstrukcji znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi lub mog¹ zostaæ zamówione.
Certyfikaty EEx d bariery obiektowej typu 3770 zamieszczono w karcie katalogowej T 8379.
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4 separator w wykonaniu
iskrobezpiecznym
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Rys. 7 · Praca punkt-punkt ustawnika pozycyjnego typu 3780
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Rys. 8 · Praca punkt-punkt ustawnika pozycyjnego 
        typu 3780-1 w strefie zagro¿onej wybuchem
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Rys. 9 · Pod³¹czenie do magistrali FSK ustawnika pozycyjnego
        typu 3780-1 w wykonaniu iskrobezpiecznym

strefa zagro¿enia
wybuchem

Pod³¹czenie ustawnika pozycyjnego
Ustawnik pozycyjny typu 3780 mo¿e pracowaæ osobno (punkt-
punkt), w sieci wieloga³êziowej lub poprzez multipleksery.
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ zgodnie ze schematami na rys.
7 do 9.

Separatory w wykonaniu iskrobezpiecznym (4) wymagane s¹
tylko przy zastosowaniu ustawników typu 3780 w strefie zagro-
¿onej wybuchem. 

i G

GW2 GW1

PE –12+11 –52+51 –42+41 –82+810 –32+31–84+83

i

–

+

US
+–

komunikacja

sygna³ steruj¹cy "i"
mA

wy³¹czniki
krañcowe

wyjœcie
sygna³ów

alarmowych

separator zgodny z norm¹
EN 60 947-5-6

odpowietrzenie
mechaniczne

zasilanie
sygnalizatora

po³o¿enia

6 do 24 V DC

 Pod³¹czenie elektryczne

Rys. 6 · Pod³¹czenie elektryczne ustawnika pozycyjnego typu 3780 wraz z wyposa¿eniem dodatkowym

1 modem FSK
2 terminal rêczny

(w wykonaniu
iskrobezpiecznym)

3 regulator/komputer 
nadrzêdny



Monta¿ ustawnika pozycyjnego 3780
Ustawnik pozycyjny typu 3780 mo¿e byæ montowany z wyko-
rzystaniem bloku przy³¹czeniowego bezpoœrednio na si³owniku
typu 3277. W wypadku si³owników z po³o¿eniem bezpieczeñ-
stwa "trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz" i si³ownika
typu 3277-5 (120 cm2) ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest
do komory membranowej poprzez otwór w jarzmie. W si³owni-
kach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa "trzpieñ si³ownika wci¹ga-
ny do wewn¹trz" i powierzchni¹ membrany powy¿ej 240 cm2

ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest poprzez zewnêtrzny
przewód ciœnieniowy.
Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane równie¿ zgodnie z norm¹
IEC 60534-6-1 (zalecenia NAMUR) za pomoc¹ adaptera po
dowolnej stronie si³ownika.
W przypadku monta¿u na si³owniku obrotowym typu 3278 lub
na dowolnym innym nale¿y zastosowaæ element monta¿owy
zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845). Ruch obrotowy si³ownika
przekszta³cany jest przez krzywkê tarczow¹ na przesuniêcie
liniowe. Dostêpne s¹ ró¿ne krzywki tarczowe dla k¹ta obrotu
od 0 do 90° lub od 0 do 120°. Charakterystyka zaworu
zadawana jest na drodze programowej.
W wypadku si³owników bezsprê¿ynowych zasilanych dwu-
stronnie potrzebny jest dodatkowo wzmacniacz dwukierunkowy
wytwarzaj¹cy ciœnienie steruj¹ce o przeciwnej fazie.
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Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu 3780 -
Wykonanie Ex

brak 0
 II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX 1

CSA/FM, iskrobezpieczny 3
 II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z ATEX 8

Wyposa¿enie dodatkowe
wy³¹czniki krañcowe

brak 0
2 wy³¹czniki indukcyjne 2
2 wy³¹czniki programowe 3

odpowietrzenie mechaniczne
nie (funkcja wy³¹czona) 0
tak 1

sygnalizator po³o¿enia
brak 0
4 do 20  mA 1

Pod³¹czenie pneumatyczne
1⁄4-18 NPT 1
ISO 228/1 - G1⁄4 2

Wyposa¿enie dodatkowe
Adapter M 20x1,5 na 1⁄2 NPT
Metalowy d³awik kablowy

Tekst zamówienia
Ustawnik pozycyjny HART

 typu 3780-...... (patrz oznaczenia),
ew. program TROVIS-VIEW,

modem FSK,
manometr 
ciœnienia steruj¹cego tak / nie
dla ustawników z indukcyjnymi wy³¹cznikami krañcowymi:
chor¹giewka steruj¹ca 

wysuniêta styk zwarty/
chor¹giewka steruj¹ca 
wsuniêta styk rozwarty
do monta¿u na si³owniku typu 3277:
powierzchnia membrany 120/ 240/ 350/ 700 cm2 
po³o¿enie bezpieczeñstwa
trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz / 

wci¹gany do wewn¹trz
do monta¿u wed³ug normy IEC 60534-6-1 (NAMUR)
skok … mm 
ew. œrednica trzpienia … mm 
d³awik ciœnienia steruj¹cego dla si³owników o ma³ej pojemnoœci
skokowej
do monta¿u na si³owniku obrotowym:
typu 3278, o powierzchni membrany 160/ 320 cm2

monta¿ na si³owniku obrotowym jednostronnego- lub dwu-
stronnego dzia³ania zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845
ew. d³awik ciœnienia steruj¹cego dla si³owników o ma³ej poje-
mnoœci skokowej

Zmiany techniczne zastrze¿one
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