Si³owniki elektrohydrauliczne
Typ 3274

Rys. 1 · Typ 3274-11
1. Budowa i sposób dzia³ania
Si³owniki elektrohydrauliczne s¹ urz¹dzeniami napêdowymi przeznaczonymi do
wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi serii
240, 250, 280 itd.
Si³owniki mocowane s¹ na zaworze za pomoc¹ nakrêtki oczkowej, zaœ trzpienie si³ownika i
grzyba ³¹czone s¹ ze sob¹ poprzez sprzêg³o
sztywne. G³ówne czêœci sk³adowe si³ownika to:
obudowa (1), silnik (6.1) z pomp¹ olejow¹
(6.2), korpus cylindra z t³okiem nastawczym.

Wydanie kwiecieñ 1997 (02/96)

Zawory steruj¹ dop³ywem i odp³ywem oleju
do t³oka. Wbudowane sprê¿yny decyduj¹ o
wielkoœci si³ nastawczych, wykonania ze
sprê¿yn¹ pomocnicz¹ pozwalaj¹ w wypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym na
ustawienie zaworu regulacyjnego w pozycji
bezpieczeñstwa, przesuwaj¹c trzpieñ do
wewn¹trz lub na zewn¹trz si³ownika.

Instrukcja monta†u i obs³ugi
EB 8340 PL

1.1 Wykonania
W zale¿noœci od zastosowania mo¿liwe s¹
nastêpuj¹ce wykonania:
Wykonania z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹
(rys. 1)
Typ 3274-11 · si³ownik elektrohydrauliczny
o nominalnej sile nacisku osiowego Fwew
2100 N w kierunku dzia³ania "do wewn¹trz"
i nominalnej sile nacisku osiowego Fzew
1800 N w kierunku dzia³ania "na zewn¹trz".
Typ 3274-12 · si³ownik elektrohydrauliczny
Fwew 500 N i Fzew 3000 N.
Typ 3274-13 · si³ownik elektrohydrauliczny
Fwew i Fzew 4300 N
Typ 3274-14 · si³ownik elektrohydrauliczny
Fwew 500 N i Fzew 7300 N.

Wykonania z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹
W tych wykonaniach elektryczn¹ nastawê
rêczn¹ zastêpuje nastawa mechaniczna.
Typ 3274-15 · si³ownik elektrohydrauliczny
o si³ach nastawczych jak dla typu 3274-11.
Typ 3274-16 · si³ownik elektrohydrauliczny
o si³ach nastawczych jak dla typu 3274-12.
Typ 3274-17 · si³ownik elektrohydrauliczny
o si³ach nastawczych jak dla typu 3274-13.
Typ 3274-18 · si³ownik elektrohydrauliczny
o si³ach nastawczych jak dla typu 3274-14.
Wykonania z funkcj¹ nastawy awaryjnej
i elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹
Typ 3274-21 · si³ownik elektrohydrauliczny
o sile nastawczej Fwew 2100 N i Fzew 1800 N.
Kierunek dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "na zewn¹trz".
Typ 3274-22 · si³ownik elektrohydrauliczny
o sile nastawczej Fwew 1800 N i Fzew 2100 N.
Kierunek dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "do wewn¹trz".
Typ 3274-23 · si³ownik elektrohydrauliczny
o sile nastawczej Fwew 500 N i Fzew 3000 N.
Kierunek dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej "na zewn¹trz".

Uwaga:
Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykonane
tylko przez fachowy personel. Wymagany odpowiedni transport i
sk³adowanie.
Zawory regulacyjne stosowane s¹ w instalacjach elektroenergetycznych. Przy pod³¹czaniu i konserwacji przestrzegaæ odnoœnych przepisów bezpieczeñstwa. Stosowaæ tylko odpowiednio zabezpieczone
wy³¹czniki.
Zachowaæ ostro¿noœæ przy nastawie elementów pod napiêciem, nie
zdejmowaæ pokryw!
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1.2 Dane techniczne
Si³ownik

Typ

3274

-11

Napêd rêczny

-12

-13

-14

-15

elektryczny

-16

-17

-18

-21

mechaniczny

-22

Funkcja nastawy awaryjnej

tak
nie

"na
"do
"na
zew." wew." zew."

kierunek dzia³ania
Skok nominalny

15 lub 30 mm

Czas przestawienia

60 s dla 15 mm, 120 s dla 30 mm, zale¿ny od temperatury i wymaganej si³y

Szybkoœæ przestawiania trzpienia przez
sprê¿ynê funkcji nastawy awaryjnej [mm/s]
Si³a
nastawcza
[N]

-23

elektryczny

—

"do wew." 2100
skok
15 mm przy
"na zew." 2000
trzpieniu
skok
"do wew." 2100
30 mm
"na zew." 1800

0,7

1

0,7

500 4300 500 2100 500 4300 500 2100 1800 500
3400 4300 7700 2000 3400 4300 7700 2000 2300 3400
500 4300 500 2100 500 4300 500 2100 1800 500
3000 4300 7300 1800 3000 4300 7300 1800 2100 3000

Przy³¹cze elektryczne

230 V, 50 lub 60 Hz (Ð10%)

Pobór mocy

80 VA

Dopuszczalna temperatura otoczenia

–10 do +60oC

Dopuszczalna temperatura sk³adowania

–25 do +70oC

Stopieñ ochrony

IP 65 dla zabudowy si³ownika do góry

Ciê¿ar

12 kg

Uk³ad elektroniczny si³ownika

stopieñ zak³óceñ radiowych N zgodnie z DIN VDE 0857

13 kg

12 kg

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Elektryczny ustawnik pozycyjny
sygna³ steruj¹cy

przy zasilaniu jak wy¿ej, na ¿yczenie 110 lub 24 V i 50 lub 60 Hz
4 do 20 mA, 0 do 20 mA (Ri = 50 kW), 0 do 10 V DC (Ri = 10 kW)

przesuniêcie punktu zerowego

0 do 100%

zmiana zakresu

30 do 100%

wyjœcie (sygna³ zwrotny)
Nadajnik potencjometryczny
Elektryczne wy³¹czniki krañcowe

4(0) do 20 mA, R = £200 W; 0(2) do 10 V, R = £2 kW
0 do 1000 W, 0 do 200 W, 0 do 100 W, 0 do 275 W, 0 do 13 kW
(dla skoku nominalnego 80% wartoœci koñcowej); dop. obci¹¿enie 0,5 W
max. trzy niezale¿ne od siebie wy³¹czniki krañcowe

dopuszczalne obci¹¿enie

250 V AC, 5 A

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy
elektryczny obwód steruj¹cy

bezstykowy czujnik szczelinowy typu SJ2-N
wartoœci odpowiednio do w³¹czonego w obwód przekaŸnika tranzystorowego

Materia³y
Obudowa,
pokrywa obudowy

Cylinder

ciœnieniowy odlew hydrauliczna rura
aluminium
cylindryczna
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T³ok nastawczy

Trzpieñ t³oka

Trzpieñ si³ownika

Olej hydrauliczny

materia³
kombinowany
stal/NBR

C 45,
chromowany
na twardo

WN 1.4104

specjalny HLP,
bezsylikonowy
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1.3 Sposób dzia³ania
W szczelnej obudowie si³ownika (1), bêd¹cej
jednoczeœnie zbiornikiem oleju, umieszczone
s¹ oprócz korpusu cylindra (2), cylindra (5.1)
i t³oka (5.2) tak¿e silnik (6.1), pompa (6.2) i
elektromagnetyczne zawory steruj¹ce (6.4).
Wspó³pracuj¹ca z silnikiem (6.1) pompa oleju
(6.2) t³oczy olej pod ciœnieniem przez zawór
zwrotny (6.3) i zawór steruj¹cy (6.4) do
odpowiedniej komory cylindra. W stanie
beznapiêciowym zawory elektromagnetyczne
s¹ zamkniête, zaœ po pojawieniu siê sygna³u
steruj¹cego z regulatora pozostaj¹ otwarte tak
d³ugo, jak d³ugo jest podawany sygna³ wyjœciowy z regulatora. Po osi¹gniêciu po³o¿enia
krañcowego lub w wypadku przekroczenia
nominalnej nacisku silnik zostaje wy³¹czony.

zewn¹trz s³u¿y do uruchomienia mechanicznej nastawy rêcznej i w ten sposób, we
wspó³pracy z wyzwalaczem znajduj¹cym siê
w górnej czêœci si³ownika, do otwierania i
zamykania zaworu regulacyjnego.
Wykonania z funkcj¹ nastawy awaryjnej
wyposa¿one s¹ w dodatkow¹ sprê¿ynê nastawy awaryjnej oraz dodatkowy elektromagnetyczny zawór bezpieczeñstwa, który otwiera
siê w wypadku zaniku napiêcia zasilaj¹cego i
odci¹¿a komorê ciœnieniow¹. Sprê¿yna funkcji nastawy awaryjnej powoduje przesuniêcie
grzyba zaworu regulacyjnego w po³o¿enie
krañcowe. Kierunek dzia³ania "trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz" lub "wysuwany
na zewn¹trz" zale¿y od sposobu umieszczenia sprê¿yny.

W zale¿noœci od wykonania si³owniki nie
posiadaj¹ ¿adnej lub te¿ s¹ wyposa¿one w
jedn¹ b¹dŸ dwie sprê¿yny (5.7, 5.8). W wypadku si³owników typu 3274-11, -12, -15,
-16 i -21 do -23 silnik pracuje przy jednym
kierunku dzia³ania, powrót nastêpuje poprzez zwolnienie sprê¿yny. Si³owniki z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹ posiadaj¹ dwa
przyciski do otwierania lub zamykania zaworu regulacyjnego. Si³ownik z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹ posiada dodatkowo
zamkniêty w obudowie zespó³ przek³adni.
Szeœciok¹tny trzpieñ wyprowadzony na

1.4 Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wszystkie dodatkowe urz¹dzenia elektryczne
s¹ umieszczone w skrzynce przy³¹czeniowej
(3). W celu uruchomienia wy³¹cznika lub
sygnalizatora skok trzpienia si³ownika przetwarzany jest za pomoc¹ zespo³u przek³adni
zêbatych na ruch obrotowy przejmowany
przez wa³. Si³owniki mo¿na wyposa¿yæ w
dodatkowe
urz¹dzenia
równie¿
w
póŸniejszym czasie. Maksymalna iloœæ elementów mo¿liwych do pod³¹czenia podana
jest w tabeli na str. 9.

Pokrywa obudowy jest zabezpieczona za
pomoc¹ zaplombowanej œruby. ¯aden z
elementów umieszczonych w obudowie
si³ownika nie wymaga konserwacji i nie
wolno zmieniaæ jego po³o¿enia. Obudowê mo¿e otworzyæ tylko producent.

1
6.4
3

6.3
6.2

1
2
3
5.1
5.2
5.4
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4

obudowa si³ownika (zbiornik oleju)
korpus cylindra
elektryczna skrzynka przy³¹czeniowa
cylinder
t³ok nastawczy
sprzêg³o
trzpieñ si³ownika
sprê¿yna
sprê¿yna
silnik
pompa zêbata
zawór zwrotny
zawór elektromagnetyczny

5.2

6.1
5.1
2

5.7

5.4

5.8

5.6

Rys. 2 · Schemat dzia³ania si³ownika
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Elektryczny ustawnik pozycyjny
Ustawniki pozycyjne porównuj¹ sygna³ steruj¹cy otrzymywany z elektrycznego regulatora o wartoœci 4(0)...20 mA lub 0(2)...10 V
z proporcjonalnym do skoku trzpienia si³ownika po³o¿eniem nadajnika potencjometrycznego i wysy³aj¹ jako wielkoœæ wyjœciow¹ steruj¹cy sygna³ trójpunktowy.
Nadajnik potencjometryczny
Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w dwa
nadajniki potencjometryczne. Wa³ napêdza
zespó³ zêbatek. Proste prze³o¿enie za pomoc¹ podwójnego zêbnika gwarantuje taki sam
k¹t obrotu 260o dla skoków nominalnych 15
i 30 mm.
Elektryczne wy³¹czniki krañcowe
Si³owniki wyposa¿ane s¹ na ¿yczenie klienta
w max. trzy wy³¹czniki elektryczne, za³¹czane przez krzywki o p³ynnej zmianie
po³o¿enia.
Silnik jest wy³¹czany przez zale¿ne od
powsta³ej si³y, ustawione na sta³e prze³¹czniki umieszczone w obudowie si³ownika (1).
Si³owniki z funkcj¹ awaryjnego zamykania
posiadaj¹ tylko jeden taki prze³¹cznik, poniewa¿ sprê¿yny (5.11) decyduj¹ o drugim
po³o¿eniu krañcowym.
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8.1
5.6

x

8.2
9.2
9.3
9.4
9.5

Rys. 3 · Monta¿
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9.1

2. Monta¿
O sposobie zamontowania si³ownika decyduje po³o¿enie monta¿owe zaworu regulacyjnego (patrz stosowna instrukcja obs³ugi).
W przypadku zaworów o œrednicy powy¿ej
DN 100 zaleca siê monta¿ si³ownika pionowo do góry, ¿eby u³atwiæ ew. konserwacjê
zaworu. W przypadku monta¿u si³ownika
do do³u nale¿y zwracaæ uwagê na to, ¿eby
po trzpieniu nie sp³ywa³a do niego woda.
Nale¿y koniecznie pamiêtaæ o zachowaniu
odstêpów niezbêdnych do zdjêcia pokrywy
lub te¿ ca³ego si³ownika (patrz wymiary
punkt 6).
2.1 Monta¿ si³ownika na zaworze (rys. 3)
Je¿eli producent nie zamontowa³ si³ownika
na zaworze, nale¿y post¹piæ w poni¿szy
sposób:
Sprawdziæ, czy trzpieñ si³ownika jest wci¹gniêty do wewn¹trz. W razie potrzeby wykonaæ pod³¹czenie elektryczne (rozdzia³ 3),
roz³¹czyæ zacisk 81 (rozdzia³ 4.1) i za
pomoc¹ przycisku Ein ustawiæ kierunek dzia³ania do wewn¹trz. W wykonaniach z
mechanicz¹ nastaw¹ rêczn¹ nale¿y przycisn¹æ przycisk znajduj¹cy siê w górnej czêœci
obudowy, a nastêpnie powoli obracaæ za
pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego zespó³
przedk³adni zêbatych w celu wci¹gniêcia
trzpienia si³ownika.
W wypadku wykonañ z funkcj¹ nastawy
awaryjnej o dzia³aniu w kierunku "na zewn¹trz" si³ownik musi byæ pod³¹czony do
zasilania elektrycznego, poniewa¿ w przeciwnym razie zadzia³a funkcja nastawy
awaryjnej i ponownie wysunie trzpieñ.
DN 15...80 (seria 240) · dla tych œrednic
nale¿y najpierw wymieniæ nakrêtkê sprzêg³a
(9.3) na trzpieniu grzyba zaworu o œrednicy
zewnêtrznej 10 mm na nakrêtkê o œrednicy
16 mm (nr katalogowy 0250-0674).
Po wymianie nakrêtki (9.3) wymiar x ustawiæ
dla zamkniêtego zaworu na 75 mm i
dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (9.4). Si³ownik
na³o¿yæ na górn¹ czêœæ zaworu i przykrêciæ
za pomoc¹ nakrêtki oczkowej (8.1). Wci¹gn¹æ trzpieñ grzyba (9.5), po³¹czyæ za pomoc¹ obu po³ówek sprzêg³a (8.2) nakrêtkê
5

sprzêg³a (9.3) z trzpieniem si³ownika i
dokrêciæ za pomoc¹ œrub.
Zawór regulacyjny ustawiæ w po³o¿eniu
krañcowym i umieœciæ wskaŸnik skoku (9.2)
na wysokoœci wskazywanej przez zakoñczenie sprzêg³a.
DN 100...150 (seria 240 i 250 oraz 280, kvs
40 do 160) · sprawdziæ, czy wymiar x = 90
mm; w razie potrzeby skorygowaæ.
Si³ownik na³o¿yæ na górn¹ czêœæ zaworu i
przykrêciæ za pomoc¹ nakrêtki oczkowej
(8.1). Nakrêtkê sprzêg³a i trzpieñ si³ownika
po³¹czyæ za pomoc¹ po³ówek sprzêg³a
(8.2).
Zawór regulacyjny ustawiæ w po³o¿eniu
krañcowym, umieœciæ wskaŸnik skoku (9.2)
na wysokoœci zakoñczenia sprzêg³a (8.2)
i dokrêciæ.

Uwaga: specjalny uk³ad elektroniczny silnika
zapewnia, pod warunkiem wykonania pod³¹czenia zgodnie ze schematami po³¹czeñ,
ochronê zestyków przekaŸnika sygna³ów wyjœciowych regulatora – np. w wypadku regulatorów trójpunktowych – i ich obci¹¿enie stosunkowo niewielkim sygna³em steruj¹cym. Prze³¹czanie nastêpuje za pomoc¹ triaka i
przekaŸnika w uk³adzie elektronicznym silnika.
Odkrêciæ boczn¹ pokrywê obudowy, przeprowadziæ przewody przez umieszczone na
obudowie z³¹cza Pg-13,5 i pod³¹czyæ do
zacisków zgodnie ze schematem po³¹czeñ
naklejonym na pokrywie obudowy b¹dŸ
zgodnie z rysunkami 4 i 5.
W razie potrzeby mo¿na umieœciæ obok
istniej¹cego z³¹cza Pg w sumie trzy z³¹cza
Pg-13,5, wybijaj¹c odpowiednie zaœlepki.
Przewód uziemiaj¹cy pod³¹czyæ do osobnego zacisku znajduj¹cego siê na wewnêtrznej
œciance obudowy.
Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Rysunki 4 i 5 przedstawiaj¹ sposób pod³¹czenia dodatkowego wyposa¿enia elektrycznego.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e wy³¹czników
krañcowych nie pod³¹cza siê do listwy zaciskowej, lecz do osobnych zacisków œrubowych.
W wykonaniach z ustawnikiem pozycyjnym
(rys. 5) mo¿na odbieraæ na zaciskach 31, 32
i 33 proporcjonalne do skoku sygna³y wyjœciowe s³u¿¹ce do sterowania lub sygnalizacji (wartoœæ sygna³u roœnie przy wci¹ganiu
trzpienia do wewn¹trz). Uwaga: przy wykorzystywaniu wyjœcia napiêciowego nale¿y
zmostkowaæ zaciski 31 i 32.
Bezpieczniki

3. Pod³¹czenie elektryczne
Podczas monta¿u przewodów elektrycznych nale¿y obowi¹zkowo przestrzegaæ
przepisów wykonawczych dla instalacji
energetycznych.
Szczególnie dla si³owników montowanych w
instalacji 24 V, 50 Hz nale¿y zastosowaæ
odpowiednio du¿e przekroje przewodów,
¿eby nie przekroczyæ dopuszczalnej tolerancji napiêcia Ð10 %.
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Na p³ytce drukowanej w uk³adzie elektronicznym silnika znajduje siê oprawka z jednym bezpiecznikiem 5 x 20 mm, zabezpieczaj¹cym si³ownik i w wypadku pod³¹czenia
zgodnie z rys. 4 i 5 zestyki regulatora
zewnêtrznego.
Napiêcie sieciowe
230 V, 50 Hz T630 (0,63 A topikowy)
110 V, 50 Hz T1,25 (1,25 A topikowy)
24 V, 50 Hz T6,3 (6,3 A topikowy)
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Rys. 4 · Schemat po³¹czeñ si³ownika dla sygna³u trójpunktowego
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Rys. 5 · Schemat po³¹czeñ si³ownika z ustawnikiem pozycyjnym
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4. Obs³uga
4.1 Rêczne uruchomienie si³ownika
4.1.1 Wykonanie z elektryczn¹ nastaw¹
rêczn¹
(Typ 3274-11 do -14 i -22, -23)
Za pomoc¹ dwóch przycisków umieszczonych w bocznej pokrywie obudowy mo¿na
wci¹gn¹æ trzpieñ si³ownika "do wewn¹trz"
lub wysun¹æ "na zewn¹trz" i ustawiæ zamontowany zawór w ¿¹danej pozycji skoku.
Po zwolnieniu przycisku si³ownik ponownie
powraca do pracy zgodnie z otrzymywanym sygna³em steruj¹cym.
Uwaga: Je¿eli podczas rozruchu instalacji
ma zostaæ zniesione pierwszeñstwo sygna³u
steruj¹cego, a zawór regulacyjny pozostawaæ w okreœlonym po³o¿eniu, nale¿y otworzyæ zacisk 81 (rys. 6).
Nale¿y post¹piæ w nastêpuj¹cy sposób:
Od³¹czyæ napiêcie:
odkrêciæ obie œruby i zdj¹æ boczn¹ pokrywê
obudowy.
Pod³o¿yæ na zacisku 81 œrubokrêt pod
przycisk wyzwalacza i podwa¿yæ go a¿ do
wzêbienia zapadki. Zakryty zostanie czerwony trzpieñ znacznika. Ponownie przykrêciæ pokrywê i pod³¹czyæ napiêcie. Sygna³
steruj¹cy jest od³¹czony, a zawór mo¿na
ustawiæ w ¿¹danej pozycji za pomoc¹
przycisków Ein (do wewn¹trz) lub Aus (na
zewn¹trz), przy czym zawór pozostanie w
zadanym po³o¿eniu.
Je¿eli sygna³ steruj¹cy regulatora ponownie
ma mieæ pierwszeñstwo: od³¹czyæ napiêcie,
zdj¹æ pokrywê i pod³¹czyæ napiêcie. Przycisk wyzwalacza wcisn¹æ a¿ do wzêbienia
zapadki tak, ¿eby widoczny by³ czerwony
trzpieñ znacznika.
Ponownie przykrêciæ pokrywê i pod³¹czyæ
napiêcie.
4.1.2 Wykonanie z mechaniczn¹ nastaw¹
rêczn¹
Wcisn¹æ czarny przycisk wyzwalacza znajduj¹cy siê w górnej czêœci obudowy, nastêpnie kluczem szeœciok¹tnym (SW 24) obracaæ zespó³ przek³adni za pomoc¹ wystaj¹cej
8

koñcówki wa³u a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej
pozycji skoku. Po zwolnieniu przycisku
si³ownik pracuje zgodnie sygna³em steruj¹cym otrzymywanym z regulatora.
Uwaga: Je¿eli zawór regulacyjny ma pozostaæ w pozycji zadanej rêcznie, nale¿y
otworzyæ zacisk 81 w sposób opisany w
punkcie 4.1.1.
4.2 Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿ne
urz¹dzenia dodatkowe. Mo¿liwe jest równie¿ zamontowanie takich urz¹dzeñ w
póŸniejszym czasie. Mo¿liwoœci kombinacji
wyposa¿enia przedstawiaj¹ kolumny tabeli 2.
4.2.1 Ustawnik pozycyjny
Si³ownik sterowany jest za pomoc¹ sygna³u
sta³opr¹dowego lub sta³onapiêciowego bêd¹cego wielkoœci¹ steruj¹c¹ "w".
Wielkoœci tej, wynosz¹cej standardowo
4...20 (0...20) mA lub 2...10 (0...10) V, musi
byæ przyporz¹dkowany pe³ny skok grzyba
zaworu (rys. 7).
Podczas pracy w trybie split-range zawory
regulacyjne wymagaj¹ wielkoœci prowadz¹cych o mniejszych zakresach. Sygna³ steruj¹cy regulatora doprowadzony do dwóch
zaworów regulacyjnych jest wówczas dzielony w taki sposób, ¿eby zawory te wykonywa³y pe³ny skok przy sygnale wejœciowym
maj¹cym po³owê swojej wartoœci (np. pierwszy zawór regulacyjny ustawiony jest na
4...12 mA, zaœ drugi na 12...20 mA, patrz
te¿ rys. 8).
Prze³¹czniki (rys. 9)
Prze³¹czniki umieszczone s¹ na pokrywie
uk³adu elektronicznego. S¹ one dostêpne po
odkrêceniu bocznej pokrywy obudowy si³ownika. Uwaga, urz¹dzenie jest pod napiêciem!
Za pomoc¹ prze³¹czników szeregowych SW
1...4 mo¿na realizowaæ nastêpuj¹ce funkcje
(odchyliæ pokrywê prze³¹cznika).
Prze³¹czenie priorytetowe – SW 1
Je¿eli zaciski 82 i 83 zostan¹ po³¹czone
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stykiem zewnêtrznym, mo¿na realizowaæ
nastêpuj¹ce funkcje:
SW 1 w pozycji Ein (za³.) — trzpieñ
si³ownika wci¹gany do wewn¹trz
SW 1 w pozycji Aus (wy³.) — trzpieñ
si³ownika wysuwany na zewn¹trz
Po rozwarciu styku o pracy zaworu decyduje
ponownie sygna³ steruj¹cy regulatora.
Kierunek dzia³ania – SW 2
SW 2 w pozycji Ein (za³.) <> trzpieñ
si³ownika jest wysuwany przy wzroœcie sygna³u steruj¹cego
œrubokrêt

SW 2 w pozycji Aus (wy³.) >> trzpieñ
si³ownika jest wci¹gany przy wzroœcie sygna³u steruj¹cego
Sygna³ wyjœciowy - SW 3 i 4
W zale¿noœci od pod³¹czenia zacisków 31,
32 i 33
SW 3 i 4 w pozycji Ein (za³.) — 4...20 mA
lub 2...10 V
SW 3 i 4 w pozycji Aus (wy³.) — 0...20 mA
lub 0...10V
Uwaga: oba prze³¹czniki SW 3 i SW 4
musz¹ znajdowaæ siê w tym samym po³o¿eniu!

czerwony
trzpieñ znacznika

przycisk
wyzwalacza

przycisk
wyzwalacza

przycisk
do wewn¹trz

81

roz³¹czanie

za³¹czanie

Rys. 6 · Prze³¹cznik

przycisk
na zewn¹trz

prze³¹cznik

trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz

trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz

<>

>>

<>

skok

>>

skok

zawór 2
trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz

4

20 mA

sygna³ steruj¹cy
(sygna³ wejœciowy)

Rys. 7 · Przyk³ad charakterystyki >> i <>
prze³¹cznik SW

4
strefa nieczu³oœci

12

20 mA

Rys. 8 · Przyk³ad eksploatacji w trybie split-range,
zawory o przeciwnych kierunkach dzia³ania

Tabela urz¹dzeñ dodatkowych

za³.

Elektryczny ustawnik pozycyjny
Nadajnik potencjometryczny 1

wy³.

1

2

3
Span
out

Zero
in
40

trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz

zawór 1

4

Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 1

Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 3

100
%

Rys. 9 · Prze³¹czniki
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Elektryczny wy³¹cznik krañcowy 2

80

pocz¹tek pracy
(punkt zerowy)

1)

Nadajnik potencjometryczny 2

Span
in

60

20

1)

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy 1

wartoœæ koñcowa
(zakres)

Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy 2
1)

niezbêdne do przesy³u zwrotnego sygna³u po³o¿enia do ustawnika pozycyjnego
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Nastawa zaworu regulacyjnego
Opis dotyczy zaworu przelotowego z trzpieniem wysuwanym na zewn¹trz i zaworu
trójdrogowego zamykaj¹cego w obu kierunkach.
Zadany sygna³ steruj¹cy 4 do 20 mA.
Nastawa wstêpna: (niezbêdna dla obu
kierunków dzia³ania)
Roz³¹czyæ prze³¹cznik 81 wyci¹gaj¹c przycisk wyzwalacza (rys. 6).
Ustawiæ rêcznie zawór regulacyjny do oporu
w po³o¿eniu krañcowym (np. zawór zamkniêty). W wypadku elektrycznej nastawy
rêcznej za pomoc¹ przycisków , w wypadku
machanicznej nastawy rêcznej za pomoc¹
zespo³u przek³adni (rozdzia³ 3.1.1 i 3.1.2).
W zale¿noœci od skoku nominalnego zaworu
regulacyjnego 15 mm lub 30 mm przestawiæ
segment ko³a zêbatego na osi w taki sposób,
¿eby strza³ka znajdowa³a siê nad miejscem
zazêbiania siê kó³ (rys. 10).
Segment ko³a i ko³o zêbate przytrzymaæ w tej
pozycji, nastêpnie przekrêciæ za pomoc¹
œrubokrêta oœ potencjometru P1 w prawo do
oporu.
Wybraæ sygna³ wyjœciowy na prze³¹czniku
SW 3 lub SW 4.
Po³¹czyæ zaciski sygna³u wejœciowego (sygna³ steruj¹cy w) z odpowiednim Ÿród³em
sygna³u pr¹dowego lub napiêciowego (lub
regulatorem).
Do zacisków 31, 32 pod³¹czyæ amperomierz.

segment dla skoku 15 mm

15

30

segment dla skoku 30 mm
pozycja strza³ki
przy maksymalnie
wysuniêtym trzpieniu

P2

P1

Rys. 10

10

potencjometr

Kierunek dzia³ania >>
Prze³¹cznik SW 2 ustawiæ w pozycji Aus
(wy³.). Taka nastawa odpowiada charakterystyce rosn¹cej >>, poniewa¿ wraz z rosn¹cym pr¹dowym sygna³em wejœciowym
trzpieñ si³ownika musi byæ wci¹gany do
wewn¹trz w celu otwarcia zaworu regulacyjnego.
Nastawnik zera obróciæ do oporu w lewo
(0%), a nastawnik Spanin w po³o¿enie œrodkowe (zaznaczony punkt).
Sygna³ wejœciowy nadajnika ustawiæ na
wartoœæ pocz¹tkow¹ (4 mA).
Nastawnik zera obracaæ powoli z po³o¿enia
krañcowego w prawo tak d³ugo, a¿ zgaœnie
i ponownie zaœwieci siê dioda obok prze³¹cznika funkcji SW.
Zawór regulacyjny przestawiæ rêcznie w
po³o¿enie krañcowe tzn. trzpieñ si³ownika
musi byæ wsuniêty do wewn¹trz (zawór
regulacyjny otwarty).
Sygna³ wejœciowy nadajnika ustawiæ na
wartoœæ koñcow¹ (20 mA).
Nastawnik Spanout obracaæ do momentu, a¿
amperomierz wska¿e wartoœæ 20 mA.
Nastawnik Spanin obróciæ do oporu w lewo,
nastêpnie powoli obracaæ w prawo a¿ do
zaœwiecenia siê i ponownego zgaœniêcia
diody.
Za³¹czyæ prze³¹cznik 81 wciskaj¹c przycisk
wyzwalacza.
Kierunek dzia³ania <>
Prze³¹cznik SW 2 ustawiæ w pozycji Ein
(za³.).
Sygna³ wejœciowy nadajnika ustawiæ na
wartoœæ koñcow¹ 4 mA.
Nastawnik zera obróciæ do oporu w prawo,
nastêpnie powoli obracaæ w lewo tak d³ugo,
a¿ dioda zgaœnie, po czym powoli w prawo
a¿ siê ponownie zaœwieci.
Nie zmieniaæ ustawienia ¿adnego innego
nastawnika!
Za³¹czyæ prze³¹cznik 81 wciskaj¹c przycisk
wyzwalacza.
Uwaga: Aby unikn¹æ nak³adania siê zakresów pracy zaworów przy pracy w trybie
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split-range, nale¿y uwzglêdniæ wed³ug rys. 8
przy ustawianiu strefê nieczu³oœci np.
Ð0,5 mA. Zawór 1 nale¿a³oby wówczas
ustawiæ dla zakresu od 12,5...20 mA, a
zawór 2 dla zakresu od 4...11,5 mA.
4.2.2 Nadajnik potencjometryczny
W zale¿noœci od wykonania si³ownik mo¿e
byæ wyposa¿ony w jeden lub dwa nadajniki
potencjometryczne. W wypadku si³owników
z ustawnikiem pozycyjnym jeden z potencjometrów (P1) s³u¿y do wewnêtrznego sprzê¿enia zwrotnego i nie mo¿e byæ wykorzystywany do innych celów.
Nastawa
Potencjometr P1:
Trzpieñ si³ownika wysun¹æ na zewn¹trz do
oporu.
W zale¿noœci od skoku nominalnego 15 mm
lub 30 mm przestawiæ segment ko³a zêbatego na osi w taki sposób, ¿eby strza³ka
znajdowa³a siê nad miejscem zazêbiania siê
kó³ (rys. 10). Segment ko³a i ko³o zêbate
przytrzymaæ w tej pozycji, nastêpnie przekrêciæ za pomoc¹ œrubokrêta oœ potencjometru do oporu w prawo.
Potencjometr 2:
potencjometr ten jest uruchamiany za pomo-

c¹ zêbnika potencjometru 1, przy czym
nastêpuje zmiana rezystancji odwrotna ni¿
w potencjometrze 1.
Nastawa jak dla potencjometru 1, jednak¿e
przytrzymuj¹c segment ko³a i ko³o zêbate oœ
obróciæ do oporu w lewo.
4.2.3 Wy³¹cznik krañcowy (rys. 11)
Punkt za³¹czania dodatkowego wy³¹cznika
granicznego mo¿na ustawiaæ p³ynnie w
ca³ym zakresie skoku.
Elektryczny wy³¹cznik krañcowy: Zawór
regulacyjny ustawiæ w ¿¹danym po³o¿eniu i
obracaæ œrubê nastawcz¹ do momentu, a¿
krzywka dojdzie do rolki i zadzia³a mikroprze³¹cznik. Si³ownik nieznacznie cofn¹æ i
sprawdziæ, czy punkt za³¹czania osi¹gany
jest w ¿¹danej pozycji.
Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy: Przy zastosowaniu wy³¹czników indukcyjnych nale¿y w³¹czyæ w obwód pr¹du wyjœciowego
przekaŸniki tranzystorowe. (Firma Pepperl
und Fuchs np. typu WE77/Ex1 dla bezstykowego czujnika szczelinowego typu SJ 2N).
Zawór regulacyjny ustawiæ w ¿¹danym po³o¿eniu i obracaæ œrubê nastawcz¹ do momentu, gdy krzywka steruj¹ca spowoduje zadzia³anie wy³¹cznika.

krzywka steruj¹ca

krzywka prze³¹czaj¹ca
rolka

bezdotykowy czujnik
szczelinowy

prze³¹cznik
(niewidoczny)
œruba nastawcza

œruba nastawcza

œruba zaciskowa

Rys. 11 · Elektryczny wy³¹cznik krañcowy z lewej i indukcyjny wy³¹cznik krañcowy z prawej
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75 dla skoku 15 mm
90 dla skoku 30 mm
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15
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150

150

5. Wymiary w mm

M30x1,5
110

110

Si³ownik typu 3274-...
z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹

Si³ownik typu 3274-...
z elektryczn¹ nastaw¹ rêczn¹
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