Seria 430
Modu³ przetwornika i/p typu 6112
Modu³ przetwornika pomiarowego typu 3438-04/-05
Modu³ przetwornika typu 3438-06/-07

Zastosowanie
Modu³y przetworników elektropneumatycznych dla stacyjek regulacyjnych typu 3431 i typu 3432.

Modu³ przetwarza elektryczne sygna³y wejœciowe na znormalizowany sygna³ pneumatyczny 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi).
Dostosowany jest do ciœnienia zasilaj¹cego 1,4 bar (20 psi).
Wykonania
Typ 6112-02 (rys. 1) · modu³ przetwornika i/p do monta¿u w
stacyjkach regulacyjnych typu 3431 i 3432
Wejœcie:
sygna³ wejœciowy sta³opr¹dowy w zakresie 4 do 20 mA, 0 do
20 mA lub 1 do 5 mA
Wyjœcie:
sygna³ wyjœciowy pneumatyczny w zakresie 0,2 do 1 bar (3 do
15 psi)
Modu³ przetwornika mo¿e byæ wyposa¿ony w przetwornik i/p
wielkoœci regulowanej x i/lub przetwornik i/p zewnêtrznej
wartoœci zadanej wext. Nie mo¿e wspó³pracowaæ z modu³ami
regulacyjnymi typu 3434.

Rys. 1 · Modu³ przetwornika elektropneumatycznego
typu 6112-02 z przetwornikiem i/p wielkoœci
regulowanej x i/lub przetwornikiem i/p zewnêtrznej
wartoœci zadanej wext

Typ 6112-22 · modu³ przetwornika i/p zgodny z typem 6112-02,
ale z wejœciem sygna³u pr¹dowego w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx ia IIC
Typ 3438-04 (rys. 2) · modu³ przetwornika pomiarowego
temperatury do pod³¹czenia termometru rezystancyjnego Pt 100
o zakresie pomiarowym od –200 do +500oC. Modu³ sk³ada siê
z wymiennego elektrycznego przetwornika pomiarowego i
przetwornika i/p typu 6112-02. Ka¿dy przetwornik pomiarowy posiada trzy zakresy nastawiane za pomoc¹ mostków;
zasilanie: 24 V, 50 do 60 Hz
Typ 3438-05 · wykonanie zgodne z typem 3438-04; zasilanie
230 V, 50 do 60 Hz
Typ 3438-06 (rys. 3) · modu³ przetwornika z zasilaczem do
pod³¹czenia za pomoc¹ przewodu dwu¿y³owego przetwornika pomiarowego o sygnale wejœciowym 4 do 20 mA. Modu³
sk³ada siê z zasilacza dla pod³¹czonego przetwornika pomiarowego i przetwornika i/p typu 6112-02; zasilanie: 24 V,
50 do 60 Hz.
Typ 3438-07 · wykonanie zgodnie z typem 3438-06; zasilanie
230 V, 50 do 60 Hz
Modu³y przetwornika pomiarowego i przetwornika typu 3438
mog¹ byæ montowane tylko w stacyjkach regulacyjnych typu
3432.
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Rys. 2 · Modu³ przetwornika pomiarowego typu 3438-04/-05
do pod³¹czenia czujnika Pt 100,
zamontowany na p³ycie stacyjki regulacyjnej typu 3432

Rys. 3 · Modu³ przetwornika typu 3438-06/-07 z zasilaczem
do pod³¹czenia przetwornika pomiarowego
za pomoc¹ kabla dwu¿y³owego,
zamontowany na p³ycie stacyjki regulacyjnej typu 3432
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Sposób dzia³ania
Modu³ przetwornika i/p typu 6112-02 (rys. 4)
Sta³opr¹dowy sygna³ wejœciowy i doprowadzany jest poprzez
umieszczon¹ w polu magnesu trwa³ego (1) cewkê wci¹gan¹
(2). Si³a wytwarzana przez pole magnetyczne cewki proporcjonalna do sygna³u pr¹dowego równowa¿ona jest na belce wagi
(3) przez si³ê ciœnienia spiêtrzania wytwarzan¹ na przys³onie
(7) przez strumieñ z dyszy (6). Powietrze zasilaj¹ce przep³ywa
przez d³awik wstêpny (8) i dyszê (6) w kierunku przys³ony (7).
Zwiêkszenie wejœciowego sygna³u pr¹dowego i natê¿enia pola
cewki powoduje zmniejszenie odleg³oœci miêdzy przys³on¹ (7)
a dysz¹ (6). Wzrasta ciœnienie spiêtrzania oraz ciœnienie wyjœciowe do czasu, gdy zostanie osi¹gniêty nowy stan równowagi, a ciœnienie wyjœciowe osi¹gnie wartoœæ odpowiadaj¹c¹
sygna³owi wejœciowemu.
Modu³ przetwornika pomiarowego temperatury
typu 3438-04/-05 do pod³¹czenia czujnika Pt 100 (rys. 5)
Modu³ przetwornika pomiarowego sk³ada siê z elektrycznego
przetwornika pomiarowego (2.1) i pod³¹czonego przetwornika i/p typu 6112-02 (2.2). Wartoœæ rezystancji czujnika Pt 100
przetwarzana jest w elektrycznym przetworniku pomiarowym
przez mostek pomiarowy na sygna³ sta³onapiêciowy. Sygna³
ten doprowadzany jest nastêpnie do wzmacniacza sygna³ów
pomiarowych, który wytwarza sygna³ sta³opr¹dowy o zakresie
0 do 20 mA. Wymienny przetwornik posiada trzy zakresy
pomiarowe nastawiane za pomoc¹ mostków.
Pod³¹czony przetwornik i/p (2.2) przetwarza wyjœciowy sygna³ pr¹dowy (0 do 20 mA) na znormalizowany sygna³ pneumatyczny o zakresie od 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi). Ciœnienie
wyjœciowe proporcjonalne do temperatury (wielkoœæ regulowana x) doprowadzane jest w stacyjce regulacyjnej do mieszkowego systemu pomiarowego wskaŸnika wielkoœci regulowanej
i do modu³u regulatora.
Modu³ przetwornika z zasilaczem typu 3438-06/-07
do pod³¹czenia przetwornika pomiarowego za pomoc¹
kabla dwu¿y³owego (rys. 6)
Modu³ przetwornika sk³ada siê z zasilacza (4.1) i przetwornika
i/p typu 6112-02 (4.2). Modu³ przeznaczony jest do pod³¹czenia przetwornika pomiarowego za pomoc¹ kabla dwu¿y³owego. Przetwornik pomiarowy zasilany jest napiêciem sta³ym z
zasilacza (4.1). Sygna³ wyjœciowy (wielkoœæ regulowana x = 4
do 20 mA) doprowadzany jest do przetwornika i/p i przetwarzany na znormalizowany sygna³ pneumatyczny o zakresie od
0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi).
W przypadku pod³¹czania przetwornika za pomoc¹ kabla
dwu¿y³owego dopuszczalne napiêcie obci¹¿enia wtórnego (UB) i
dopuszczalne obci¹¿enie wtórne (RB) zale¿¹ od wartoœci napiêcia
UA koniecznego do zasilania pod³¹czonego przetwornika.
Maksymalne dopuszczalne napiêcie obci¹¿enia wtórnego wynosi UB = US – UA. Minimalne napiêcie zasilaj¹ce US = 17,5 V.
W przypadku przetwornika pomiarowego zasilanego napiêciem UA = 12 V maksymalne napiêcie obci¹¿enia wtórnego
UB = 17,5 – 12 = 5,5 V, a dopuszczalne obci¹¿enie RB = 275W.
Przetwornik i/p (4.2) przetwarza wyjœciowy sygna³ pr¹dowy
(4 do 20 mA) na znormalizowany sygna³ pneumatyczny o
zakresie od 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi). Ciœnienie wyjœciowe
proporcjonalne do temperatury (wielkoœæ regulowana x) doprowadzane jest w stacyjce regulacyjnej do mieszkowego
systemu pomiarowego wskaŸnika wielkoœci regulowanej i do
modu³u regulatora.

2

8

1

2

ciœnienie zasilaj¹ce
1,4 bar/ 20 psi

5
4
9

wyjœcie
0,2... 1,0 bar/ 3..15 psi

wejœcie (i)
4... 20 mA, 0...20 mA
1... 5 mA

10 6 7 3

Rys. 4 · Schemat dzia³ania modu³u przetwornika i/p
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Rys. 5 · Schemat dzia³ania modu³u przetwornika pomiarowego
do pod³¹czenia czujnika Pt 100 (typ 3438-04/-05)

4.2

4.1
24V~
230V~

wyjœcie

~
=

0,2...1,0 bar
3...15 psi

1,4 bar
20 psi

Us

wejœcie

4...20 mA

system dwuprzewodowy
Rys. 6 · Schemat dzia³ania modu³u przetwornika z zasilaczem
(typ 3438-06/-07)
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Tabela 1 · Dane techniczne
Modu³ przetwornika i/p
Typ 6112-02

wykonanie standardowe

Typ 6112-22

wykonanie iskrobezpieczne

impedancja wejœciowa 200 W i ~ 5,9 mH
(dla wejœcia 1 do 5 mA, 880 W i ~ 26,5 mH)
obwód pr¹dowy w wykonaniu iskrobezpiecznym1)
impedancja wejœciowa 200 W (dla wejœcia 1 do 5 mA, 880 W) i ~ 0 mH1)

Wejœcie

4 do 20 mA, 0 do 20 mA lub 1 do 5 mA

Wyjœcie

0,2 do 1 bar (max. 0,02 do 1,35 bar) lub 3 do 15 psi (max. 0,3 do 18 psi)
1,4 ± 0,1 bar (20 ± 1,5 psi), zapotrzebowanie na powietrze < 0,1 mn3/h

Ciœnienie zasilaj¹ce
Charakterystyka
Wp³yw

liniowa
histereza £ 0,1% · odchy³ka liniowoœci £ 0,3%

zasilania

0,2%/0,1 bar
< 0,02%/oC

temperatury otoczenia

–20 do +60oC 1)

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia
Modu³ przetwornika pomiarowego typu 3438-04/-05

Przetwornik sygna³ów elektrycznych z mo¿liwoœci¹ wyboru jednego z trzech zakresów pomiarowych za pomoc¹ mostków
wejœcie
Pt 100

zakres
pomiarowy2)

0 do 40oC/–20 do +50oC/20 do 120oC lub 0 do 100oC/0 do 150oC/0 do 200oC/
0 do 60oC/–10 do +30oC/50 do 150oC
typ 3438-04: 24 V~ (±15%), 50 do 60 Hz, 3 VA
typ 3438-05: 230 V~(–15% do +10%), 50 do 60 Hz, 6 VA

zasilanie
wyjœcie

0 do 20 mA

Przetwornik i/p

typ 6112-02

wejœcie

0 do 20 mA

wyjœcie

0,2 do 1 bar lub 3 do 15 psi
–20 do +60oC

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia
Modu³ przetwornika typu 3438-06/-07
Wejœcie

4 do 20 mA

Min. napiêcie zasilania UB przetwornika
pomiarowego pod³¹czanego w technice
dwuprzewodowej

17,5 V – UA (patrz str. 2)
17,5 V

Dopuszczalne obci¹¿enie wtórne UB

typ 3438-06: 24 V, 50 Hz
typ 3438-07: 230 V, 50 Hz

Zasilanie
Przetwornik i/p

typ 6112-02

wejœcie

4 do 20 mA

wyjœcie

0,2 do 1 bar lub 3 do 15 psi
−20 do +60 °C

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia

1) wejœciowy obwód pr¹dowy w wykonaniu iskrobezpiecznym EExibIIC, szczegó³owe informacje (dotycz¹ce temperatury, wewnêtrznej pojemnoœci
i indukcyjnoœci) patrz œwiadectwo zgodnoœci PTB
2) inne zakresy pomiarowe na ¿yczenie klienta

Œwiadectwo zgodnoœci PTB dla modu³ów przetworników i/p typu 6112-22
(zestawienie udzielonych zezwoleñ dla wykonañ iskrobezpiecznych)
Rodzaj certyfikatu

Nr certyfikatu

Data

Œwiadectwo zgodnoœci

PTB-Nr. Ex-86.B.2038

12.03.1986

stopieñ ochrony EEx ib II C T6

1. uzupe³nienie

15.01.1993

podwy¿szony stopieñ ochrony

2. uzupe³nienie

10.10.1995

temperatura otoczenia –45oC
brak osobnego dopuszczenia;
mo¿e byæ zamontowany w ustawniku
pozycyjnym typu 3763 i 3772

Uwagi

Dopuszczenie CSA

LR 54227-6

25.10.1988

Dopuszczenie FM

J. I. 2V4A2.AX

05.08.1991

Dopuszczenie SEV

93.1 00906.01

03.09.1993

EEx ia II C T4-T6

Dopuszczenie CZ

08.95.0290/J03056

08.11.1995

wa¿ne do 31.12.98

Œwiadectwa przeprowadzonej kontroli znajduj¹ siê w instrukcjach monta¿u i obs³ugi lub mo¿na je zamówiæ w firmie SAMSON.
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Tekst zamówienia
Modu³ przetwornika i/p typu 6112-02/6112-22
wielkoœci regulowanej x i/lub wartoœci zadanej wext
wejœcie: 4 do 20 mA / 0 do 20 mA / 1 do 5 mA
wyjœcie: 0,2 do 1 bar / 3 do 15 psi
zasilanie: 1,4 bar / 20 psi
Modu³ przetwornika pomiarowego typu 3438-04 / 34-05
zakresy pomiarowe: ... / ... / ... oC
wyjœcie: 0,2 do 1 bar / 3 do 15 psi
zasilanie: 220 V / 24 V / 50 do 60 Hz
Modu³ przetwornika typu 3438-06 / 3438-07
wejœcie: 4 do 20 mA
wyjœcie: 0,2 do 1 bar / 3 do 15 psi
zasilanie: 220 V / 24 V / 50 do 60 Hz

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.

SAMSON AG

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 201A
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 791
E-mail: samson@samson.com.pl

MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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