Servomotor pneumatic
Tipul 3277

Fig. 1 · Servomotor pneumatic tip 3277

Fig. 2 · Servomotor pneumatic tip 3277-5
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Construcþie ºi principiu
de funcþionare

Servomotoarele pneumatice tip 3277 cu o
suprafaþã de lucru utilã a membranei de 240,
350 sau 700 cm2 sunt montate în principal pe
robinetele de reglare seriile 240, 250 ºi 280.
Tipul 3277-5 cu o casetã din aluminiu turnat
sub presiune ºi o suprafaþã de lucru utilã a
membranei de 120 cm2, sunt montate pe
robinetele tip 3510 ºi seria 240.
Servomotorul este format din douã casete ale
membranei, o membranã rulantã ºi arcuri.
Caseta inferioarã a membranei este fixatã
permanent pe jugul care permite ataºarea
directã a unui poziþioner pneumatic sau
electropneumatic sau a unui contact de limitã.

Servomotoarele cu acþionare adiþionalã
manualã (Fig. 5) au în plus o roatã de manevrã
montatã pe caseta membranei. Roata de
manevrã miºcã tija de acþionare printr-un ax
dupã ce mecanismul de blocare (contrapiuliþa)
a fost decuplat. În plus, servomotorul poate fi
echipat într-o versiune specialã cu un opritor
mecanic reglabil al cursei.
Presiunea de acþionare creeazã o forþã la
suprafaþa membranei care este compensatã de
arcurile (6) dispuse în servomotor. Numãrul de
arcuri ºi comprimarea lor determinã domeniul
de reglare (domeniul presiunii de acþionare)
þinând cont de cursa nominalã, care este direct
proporþionalã cu presiunea de acþionare. Pot fi
instalate un numãr maxim de 30 de arcuri,
montate parþial unul în celãlalt.
Conectorul tijei (16) conecteazã tija de
acþionare (2) cu tija conului robinetului de
reglare.

4 Asamblarea, pornirea ºi operarea dispozitivului pot fi efectuate numai de personal
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calificat, instruit ºi familiarizat cu acest produs.
Conform acestor instrucþiuni de montare ºi operare, prin personal calificat se
înþelege orice persoanã capabilã sã aprecieze sarcina care i-a fost atribuitã ºi sã
recunoascã posibilele pericole datoritã pregãtirii lor de specialitate, cunoºtinþelor
ºi experienþei lor precum ºi cunoºtinþelor privind standardele
relevante.
Orice pericole ce pot fi cauzate de cãtre presiunea de acþionare sau piesele mobile ale servomotorului, trebuie prevenite prin adoptarea mãsurilor
adecvate.
Transportarea ºi depozitarea corectã sunt responsabilitatea clientului.

Construcþie ºi principiu de funcþionare

Poziþia de siguranþã

Robinet normal deschis

Când presiunea de acþionare dispare, poziþia
de siguranþã a servomotoruluie depinde de
instalarea arcurilor în camera superioarã sau
inferioarã a membranei.

Când presiunea de acþionare este redusã sau
când alimentarea cu aer este întreruptã,
arcurile miºcã tija de acþionare în sus ºi
deschid robinetul. Robinetul se închide când
presiunea de acþionare creºte destul pentru
a depãºi forþa exercitatã de arcuri.

Robinet normal închis
Când presiunea de acþionare este redusã sau
când alimentarea cu aer este întreruptã,
arcurile miºcã tija de acþionare în jos ºi închid
robinetul. Robinetul se deschide când
presiunea de semnal creºte suficient pentru
a depãºi forþa exercitatã de arcuri.
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Piuliþã
Piuliþã
Tija de acþionare
Dop de aerisire
Conexiune pentru
presiunea de
alimentare
5 Caseta superioarã
a membranei
6 Arcuri
7 Discul membranei
8 Membranã
9 Piuliþe ºi bolþuri
10 Jug cu caseta
inferioarã a
membranei
11 Conexiune pentru
presiunea de
alimentare
12 Etanºarea tijei
12.1Lagãr uscat
13 ªtergãtor
15 Piuliþã inelarã
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1
1.1
2
3
4

12.1
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10
12.1
15

Dimensiunea a
350 cm2 = 209 mm
700 cm2 = 246 mm

13

16

Fig. 3 · Desen de secþiune pentru tipul 3277 cu suprafaþã de lucru utilã a membranei de 240, 350 ºi 700 cm2
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Racord presiune de acþionare
Servomotor tip 3277 (Fig. 3)
Pentru servomotorul tip 3277 cu poziþia de
siguranþã “Robinet normal închis", presiunea
de acþionare este conectatã la racordul
presiunii de acþionare (11) pe partea lateralã
a jugului pentru a umple camera inferioarã a
membranei care determinã tija de acþionare (2)
sã se miºte în sus. Pentru servomotorul cu
poziþia de siguranþã “Robinet normal deschis",
presiunea de acþionare este conectatã la
racordul presiunii de acþionare (4) pe partea
lateralã a jugului pentru a umple camera
superioarã a membranei care determinã tija de
acþionare sã se miºte în jos.
Servomotor tip 3277-5 (Fig. 4)
Pentru servomotorul tip 3277-5, presiunea de
acþionare este conectatã la un orificiu alezat pe
partea stângã sau dreaptã a jugului. O piesã de
legãturã (14, accesorii) direcþioneazã aerul
într-una din camerele membranei, în funcþie de
poziþia de siguranþã a servomotorului (“Robinet
normal închis” sau “Robinet normal deschis”),
care este determinatã de modul în care piesa
este aliniatã cu marcajul (14.4).

4 Întoarceþi piesa de legãturã pentru a alinia

simbolul (14.3) pentru acþiunea de
autoprotecþie adecvatã cu marcajul (14.4).
Consultaþi fig. 4, din stânga jos. Direcþia de
operare (>>) sau (<>) a poziþionerului
determinã dacã va fi folositã piesa ataºatã
din stânga sau din dreapta.
O piesã de conectare (accesorii) este
necesarã în locul piesei de legãturã dacã
servomotorul este utilizat fãrã poziþioner.
Presiunea de acþionare este conectatã direct la
racordul presiunii de acþionare (14.8) a piesei
de conectare pentru a umple camera
membranei.
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4 Întoarceþi piesa de conectare pentru a alinia
simbolul (14.3) pentru poziþia de siguranþã
adecvatã “Robinet normal închis” sau
“Robinet normal deschis” la marcajul (14.4).
Consultaþi Fig. 4, din dreapta jos.
Asiguraþi-vã cã garnitura platã a piesei de
conectare este introdusã corect.
Piesa de conectare are gãuri filetate tip
NPT ºi G. Închideþi etanº gaura care nu
este folositã cu o garniturã din cauciuc
ºi un dop pãtrat.
Accesorii: Piesa de legãturã sau piesa de
conectare trebuie sã fie comandate separat.
Vã rugãm sã luaþi în consideraþie faptul cã
servomotoarele cu indicele de modificare 01
de ex. 3277-531xxx20.01 (vechi = .00) sunt
echipate cu piese noi.

4
4

Piesele noi ºi vechi nu se pot înlocui una pe
cealaltã.
Indice

Nr. comandã

Piesã de
legãturã

Nou
Vechi

01
00

1400-6822
1400-6819

Piesã de
conectare

Nou
Vechi: Filet G
Vechi: Filet NPT

01
00
00

1400-6823
1400-6820
1400-6821

Notã! Pentru a preveni deteriorarea
servomotorului, nu permiteþi presiunii de
alimentare sã depãºeascã valoarea superioarã
a domeniului arcului cu mai mult de 3 bari când
servomotorul este folosit pentru întreruperea
debitului (robinet oprit-pornit) cu poziþia de
siguranþã “Robinet normal deschis”. Etichetaþi
servomotoarele care au o presiune de
alimentare redusã cu un autocolant “pres. de
alim. max. limitatã la … bari”.
Notã! Consultaþi instrucþiunile de operare ale
robinetului corespunzãtor referitoare la
montarea ºi demontarea servomotorului de la
robinet.
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12.1

8

14.1
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14.2
14

14
1
1.1
2.1
5
6
7
7.1
8
9
10
12

Piuliþã
Piuliþã
Bucºã
Caseta membranei
Arcuri
Discul membranei 16
Plãcuþã metalicã
Membranã
Piuliþe ºi bolþuri
Jug
Etanºarea tijei Piesã de legãturã

15
13

12.1Lagãr uscat
13 ªtergãtor
14 Piesã de legãturã sau
de conectare
Direcþionarea aerului:
14.1Pentru robinet normal
închis
14.2Pentru robinet normal
deschis
15 Piuliþã inelarã

16
Servomotor cu conexiune
filetatã pentru
robinet pt. micro-debite
Plãcuþa de conectare

14.6

14.7
14.5
14.3

14.3Simbol
14.4Marcaj pentru intrarea
presiunii de acþionare
14.5Pentru conectare
stânga
14.6Pentru conectare
dreapta
14.7Etanºare cu filtru

14.8
14.3
14.4

14.4

Robinet normal închis
Robinet normal deschis
Conectare stânga Conectare dreapta Conectare stânga Conectare dreapta

Tija de acþionare
se extinde
se retrage

Dimensiunea a = 188,5 cu o cursã de
15 mm ºi 185,5 cu o cursã de 20 mm
Fig. 4 · Servomotoare tip 3277-5 cu o suprafaþã utilã a membranei de 120 cm
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Operare

2

Operare

Notã!
Pentru o operare fãrã evenimente a
servomotorului tip 3277, este important ca
dopul de aerisire (3) sã nu fie blocat.
Asiguraþi-vã la versiunile cu roatã de manevrã
cã tija conului se poate miºca liber când
robinetul este poziþionat de cãtre servomotorul
pneumatic prin miºcarea roþii de manevrã în
poziþie neutrã.

2.1

Inversarea sensului
de operare (poziþia de
siguranþã)

Sensul de operare, adicã poziþia de siguranþã,
a servomotoarelor pneumatice poate fi
schimbat. Înainte de a continua trebuie sã
demontaþi servomotorul de pe robinet.
Poziþia de siguranþã este reprezentatã printr-un
simbol pe plãcuþa de identificare.
“Robinet normal închis”
“Robinet normal deschis”
Atenþie!
Pentru a demonta un servomotor cu
arcurile pretensionate (se recunoaºte
prin bolþurile lungi de la camerele
membranei), întotdeauna desfaceþi
bolþurile scurte mai întâi ºi apoi
deºurubaþi concomitent ºi încet
bolþurile lungi pânã când arcurile
servomotorului sunt complet
decomprimate.
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2.1.1 Servomotor standard
Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal închis” în “Robinet normal deschis”
Nota!
2
Servomotoarele de 700 cm (cursa = 30 mm)
care sunt montate pe robinete cu cursã de
15 mm, sunt pretensionate cu aprox. 75%
la montarea lor pe robinet.
Domeniul presiunii de acþionare este înregistrat
pe plãcuþa de identificare când servomotoarele
au fost pretensionate la montarea lor pe
robinet.
1. Deºurubaþi piuliþele ºi scoateþi bolþurile (9)
din casetele membranei.
2. Ridicaþi caseta superioarã a membranei (5)
ºi scoateþi arcurile (6).
3. Trageþi tija de acþionare (2) cu discul
membranei (7) ºi membrana (8)
din jugul (10).
4. Deºurubaþi piuliþa (1), în timp ce þineþi fixã
piuliþa (1.1) sau strângând tija de acþionare
cu o sculã potrivitã.
Atenþie! Continuaþi cu grijã pentru a evita
deteriorarea etanºãrilor tijei de acþionare.

Operare

Atenþie!
Nu slãbiþi piuliþa (1.1) de pe tija de acþionare.
Aceasta este vopsitã pentru a fi protejatã.
Dacã, totuºi, a fost desfãcutã, este important
sã se pãstreze dimensiunea a (Fig. 3 ºi 4)
mãsuratã de la partea superioarã a piuliþei la
partea inferioarã a tijei de acþionare.
5. Aplicaþi lubrifiant/pastã de etanºare
(nr. comandã 8152-0043) în locurile de
etanºare de pe tija de acþionare.
6. Întoarceþi caseta superioarã a membranei
(5). Aºezaþi tija de acþionare cu discul
membranei, membrana ºi placa metalicã
(7.1), dacã se aplicã în acest caz.
7. Introduceþi arcurile (6) ºi îmbingeþi jugul cu
caseta inferioarã a membranei peste tija de
acþionare.
8. Înºurubaþi strâns piuliþa ºi bolþurile de pe
caseta membranei. Scoateþi dopul de
aerisire (3) de pe servomotorul tip 3277.
Continuaþi în aceaºi manierã pentru
servomotorul tip 3277-5 destinat
micro-robinetului, dar în plus ataºaþi bucºa
(2.1) pentru opritorul mecanic al cursei.
Arcurile împing de jos membrana pe discul
membranei ºi determinã tija de acþionare sã
se retragã (poziþia de siguranþã). Tija de
acþionare începe sã se extindã numai când
presiunea de acþionare depãºeºte forþa
arcurilor.
9. Înregistraþi schimbarea poziþiei de siguranþã
pe plãcuþa de identificare!

Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet normal deschis” în “Robinet normal închis”
1. Deºurubaþi piuliþele ºi scoateþi bolþurile (9)
ºi ridicaþi caseta superioarã a
membranei (5).
2. Trageþi tija de acþionare cu discul
membranei, membrana ºi plãcuþa metalicã
(7.1), dacã este cazul discul membranei (7)
din jug ºi caseta inferioarã a
membranei (10).
3. Deºurubaþi piuliþa (1), în timp ce þineþi fixã
piuliþa (1.1) sau strângând tija de acþionare
cu o sculã potrivitã.
Atenþie! Continuaþi cu grijã pentru a evita
deteriorarea etanºãrilor tijei de acþionare.
4. Scoateþi discul membranei cu membrana ºi
repuneþi-le în ordine inversã. Înºurubaþi
strâns piuliþa (1).
5. Îmbrãcaþi piesele de etanºare ale tijei de
acþionare cu pastã de etanºare/lubrifiant
(nr. comandã 8152-0043).
6. Introduceþi tija de acþionare împreunã cu
discul membranei, membrana ºi plãcuþa
metalicã (7.1), dacã este cazul, în caseta
inferioarã a membranei cu jug.
7. Introduceþi arcurile (6) ºi puneþi caseta
inferioarã a membranei la locul ei.
Înºurubaþi strâns piuliþa ºi bolþurile de pe
caseta membranei.
8. Înºurubaþi dopul de aerisire (3) în
conexiunea superioarã de presiune de
acþionare a servomotorului tip 3277.
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Continuaþi în aceaºi manierã pentru
servomotorul tip 3277-5 destinat
micro-robinetului, dar în plus ataºaþi bucºa
(2.1) pentru opritorul mecanic al cursei. Arcurile
împing de sus membrana pe discul membranei
ºi determinã tija de acþionare sã se extindã
(poziþia de siguranþã). Tija de acþionare începe
sã se retragã doar când presiunea de acþionare
depãºeºte forþa arcurilor.
9. Înregistraþi schimbarea poziþiei de siguranþã
pe plãcuþa de identificare!

2.1.2 Servomotor cu roatã
de manevrã

Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal închis” în “Robinet normal deschis”

4 Continuaþi dupã cum este descris în

secþiunea 2.1.1. Totuºi, folosiþi expresia
“ax cu piuliþã (27)” în loc de “piuliþã (1)”.

Dupã inversarea sensului de operare:
1. Înlocuiþi piesa cu flanºã (21) cu piuliþa
inelarã (15) ºi piuliþa de fixare (25).
2. Strângeþi piuliþa inelarã (15). Ataºaþi inelul
(24) cu manºonul de strângere (23).
3. Înºurubaþi piuliþa de fixare (25) pânã la
capãt pe mufa (22) ºi asiguraþi-o cu
ºtifturile filetate (26).

Doar pentru tipul 3277 (Fig. 5)
1. Desfaceþi contrapiuliþa (20) ºi eliberaþi
arcurile (6) prin rotirea roþii de
manevrã (17).
2. Desfaceþi ºtiftul filetat (26) ºi deºurubaþi
piuliþa de fixare (25) de la mufa (22).
3. Bateþi afarã manºonul de strângere (23)
ºi scoateþi inelul (24).
4. Deºurubaþi piuliþa inelarã (15) ºi ridicaþi
piesa cu flanºã (21) împreunã cu piuliþa
de fixare (25).
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Inversarea funcþiei de siguranþã “Robinet
normal deschis” în “Robinet normal închis”

4 Continuaþi dupã cum este descris în

secþiunea 2.1.1. Totuºi, folosiþi expresia
“ax cu piuliþã (27)” în loc de “piuliþã (1)”.

Dupã inversarea sensului de operare:
1. Înlocuiþi piesa cu flanºã (21) cu piuliþa
inelarã (15) ºi piuliþa de fixare (25).
2. Strângeþi piuliþa inelarã (15). Ataºaþi inelul
(24) cu manºonul de strângere (23). Ataºaþi
inelul (24) cu manºonul de strângere (23).
3. Înºurubaþi piuliþa de fixare (25) pânã la
capãt pe mufa (22) ºi asiguraþi-o cu
ºtifturile filetate (26).

Operare

17
20

Poziþia neutrã
Indicatorul indicã
canalul din mufã (22)

23
26
25
12

21
22
24
13
15
3
4
6

5
27

8
12
10

9
6.1
7
11

2
3
4

Tija de acþionare
Dop de aerisire
Racord presiune de
acþionare
5 Caseta superioarã a
membranei
6 Arcuri
6.1 Arcuri suplimentare
7 Discul membranei
8 Membranã
9 Piuliþe ºi bolþuri
10 Caseta inferioarã a
membranei
11 Racord presiune de
acþionare
15 Piuliþã inelarã
12 Etanºarea tijei
12.1Lagãr uscat
13 Bucºã curãþare
17 Roatã de manevrã
20 Contrapiuliþã
21 Piesã cu flanºã
22 Mufã
23 Manºon de strângere
24 Inel
25 Piuliþa de fixare
26 ªtift filetat
27 Ax cu piuliþã

12.1
13

Fig. 5 · Servomotor tip 3277 cu roatã de manevrã suplimentarã
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2.2

Reglarea opritorului cursei

(numai pentru versiunea specialã
a tipului 3277)

33

Opritorul cursei poate fi reglat în sus sau în jos
cu 50% din cursã.

31

Opritorul cursei în jos
(robinet normal închis)

32

1. Desfaceþi contrapiuliþa (34) ºi deºurubaþi
capacul (33).
2. Desfaceþi contrapiuliþa (31) ºi reglaþi piuliþa
(32) pentru a seta opritorul cursei dupã
cum este necesar.
3. Strângeþi din nou contrapiuliþa (31).

34

5

Opritorul cursei în sus
(robinet normal deschis)
1. Desfaceþi contrapiuliþa (34) ºi reglaþi
capacul (33) pentru a seta opritorul cursei
dupã cum este necesar.
2. Strângeþi din nou contrapiuliþa (34).

7
2
Robinet normal
deschis
2
5
7
31
32
33
34

Tija de acþionare
Caseta superioarã a membranei
Discul membranei
Contrapiuliþã
Piuliþã
Capac
Contrapiuliþã

Fig. 6 · Opritorul cursei
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Robinet normal
închis

Înlocuirea membranei ºi a etanºãrii tijei

3
3.1

Înlocuirea membranei
ºi a etanºãrii tijei
Membrana

(Fig. 3)
1. Demontaþi discul membranei (7) împreunã
cu membrana (8) ºi tija de acþionare (2)
de la caseta membranei dupã cum este
descris în secþiunea 2.1.1.
2. Scoateþi colierul de furtun ºi trageþi-l
împreunã cu membrana (8) de pe discul
membranei (7) (nu este necesar pentru
tipul 3277-5 întrucât membrana este fixatã
de plãcuþa metalicã (7.1)).
3. Întindeþi membrana nouã pe discul
membranei. Montaþi colierul de furtun
uniform în canalul care îi este destinat
ºi strângeþi.
4. Reasamblaþi servomotorul dupã cum este
descris în secþiunea 2.1.1.

3.2

4

Relaþii clienþi

Vã rugãm sã specificaþi urmãtoarele detalii
când solicitaþi informaþii:

4 Tipul ºi numãrul modelului
4 Suprafaþa de lucru utilã a membranei
4 Domeniul de reglare (domeniul arcului)
exprimat în bari
4 Versiunea servomotorului ºi sensul sãu
de operare

Dimensiuni ºi greutãþi
Consultaþi foaia de date T 8310-1 EN pentru
dimensiunile ºi greutãþile diferitelor versiuni
de servomotoare.

Etanºarea tijei

1. Scoateþi discul membranei (7) împreunã cu
tija de acþionare (2) din caseta membranei
dupã cum este descris în secþiunea 2.1.1.
2. Acoperiþi noua etanºare a tijei (12) cu
lubrifiant/pastã de etanºare (nr. comandã
8152-0043) ºi introduceþi-o.
3. Dacã este necesar, înlocuiþi ºi lagãrul uscat
(12.1) ºi bucºa de curãþare(13) cu altele
noi.
4. Reasamblaþi servomotorul dupã cum este
descris în secþiunea 2.1.1.

12

2

12.1

13
Fig. 7 · Etanºarea tijei de acþionare
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