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A pozícionálók, helyzetátalakítók, határérték-jeladók, hely-
zetjelzõk, mágnesszelepek és reteszelõ relék a pneumati-
kus állítószelepek átviteli elemei a pneumatikus állítószele-
peknek az adott berendezések követelményeinek megfelelõ
hozzáillesztésére.
A pneumatikus készülékek segédenergiáját nyomáscsök-
kentõ állomások, táplevegõ szabályozók és -szabályozó-
állomások biztosítják.
A pozícionáló valósítja meg a szelepállás (x szabályozási
érték) elõre meghatározott hozzárendelését az állítójelhez
(w vezérlési érték). A pneumatikus vagy villamos auto-
matikától (szabályozó, vezérlõállomás, folyamatirányító
rendszer) érkezõ állítójelet összehasonlítja a szelep
löketével vagy elfordulási szögével, és y kimeneti jelként
pneumatikus állítónyomást képez (pst). A pozícionáló látja
el legtöbbször a szervo-erõsítõ feladatát is, mert az állítójel
alacsony energiáját erõs, max. 6 bar (90 psi) táplevegõ
nyomású proporcionális állítónyomássá alakítja. Normál és
split-range (osztott) üzemmódban használható.
A bemeneti jel szerint megkülönböztetünk pneumatikus
(p/p-) és elektropneumatikus (i/p-) pozícionálót. Pneuma-
tikus készülékeknél a bemeneti érték 0,2 … 1 bar (3 … 15
psi) közötti tartományba esõ jel, a kimeneti érték max. 6 bar
(90 psi) nagyságú állítónyomás (pst).
Az elektropneumatikus pozícionálóknál a bemenet 4(0) …
20 mA vagy 1 … 5 mA nagyságú analóg egyenáramú jel. A
kimeneti érték 6 bar (90 psi) nagyságú állítónyomásig (pst).
A kommunikációra képes 3780 típusú HART-pozícionáló
ezen túlmenõen lehetõvé teszi a kommunikációt is a terepi
és folyamatirányító vezérlési szintek között.
A tagok a 3785 típusú PROFIBUS pozícionálóval
kapcsolódnak a terepi busz-rendszerhez.
Az elektropneumatikus (i/p-) helyzetátalakítók az egyená-
ramú jelet (állítójel) közvetlenül pneumatikus jellé (pst állító-
nyomás) alakítják.
A határérték-jeladók két induktív, villamos vagy pneumati-
kus határkontaktussal rendelkeznek. Egy beállított határ-
érték fölé növekedéskor vagy alá csökkenés esetén jelet
adnak ki.
Az analóg helyzetjelzõk a szeleplökethez egy folytonos, 4
… 20 mA-es kimeneti jelet rendelnek. Ezzel mind a “szelep
NYITVA” és a szelep “ZÁRVA” szélsõ helyzetet, mind a
közbensõ helyzeteket is jelzi.
A mágnesszelepek a villamos vezérlõ berendezések bináris
jeleit bináris pneumatikus állítójelekké alakítják.
A reteszelõrelék a pneumatikus állítómûvek állítóvezetékét
lezárják, ha a táplevegõ nyomása egy elõre beállított érték
alá süllyed, vagy megszûnik. Ez a hajtást reteszeli. Az állító-
szelep az utolsó helyzetében marad, ameddig a zavart el
nem hárítják.
A pneumatikus távirányító kézzel finoman állítható nyo-
másszabályozó.
A redukáló állomások és a táplevegõ nyomásszabá-
lyozók a pneumatikus mérõ-, szabályozó- és vezérlõberen-
dezések állandó nyomású szûrt levegõvel való ellátását
szolgálják.
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3. ábra · Pneum. állítószelep
kiegészítõ
készülékekkel

2.2 · Állítójel-löket
diagram két szinkron
állítószelepre

2.3 · Állítójel-löket dia-
gram két ellentétesen
futó állítószelepre

1.3 ⋅ i/p-helyzetátalakítóval

1.2 ⋅ i/p-pozícionálóval

1.1 ⋅ p/p-pozícionálóval

2.1 ⋅ Kapcsolási rajz

Jelmagyarázat az 1. … 3. ábrákhoz

1 Pneumatikus szabályozó
3 p/p-pozícionáló
4 Folytonos vill. Szabályozó
5 i/p-helyzetátalakító
6 i/p-pozícionáló
7 Határérték-jeladó

8 3/2-utú mágnesszelep
9 Táplevegõ nyomás-

szabályozó-állomás
10 Pneum. Segédenergia
x Szabályozási érték
w Állítási érték

2. ábra · Két párhuzamos állítószelep egy y állítójellel,
split-range üzemben

1. ábra · Pneumatikus állítómûvek bekötési kapcsolása
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Pozícionálók
Pneumatikus p/p • • •
Elektropneumatikus i/p • • • • • • • • •
A 271 típusú tolómûvekhez löket ... mm-ig 90 120 15 90 120 120 120 120 90 150 15

A 3277 típushoz (integrált ráépítés) • • • • • • • •
Rudazatos tolómûhöz • • • • • • • • •

3278 típusú forgatómûhöz • • • • • •
VDI/VDE 3845 szerinti forgatómûvekhez • • • • • •

EEx ia IIC T6 Ex-kivitelben is • • • • • •
Biztosított kivitel is CSA-/FM-engedéllyel • • •
Nyomásbiztos tokozású ( EEx d) • • •
Vezérlési érték 0,2 ...1 bar (3...15 psi) • • •

4 ... 20 mA • • • • • •
4(0)... 20 mA • •

1 ... 5 mA • •
2(0)... 10 V • •
split-range is • • • • • • •

Kommunikáció HART® PROFIBUS

Határérték-jeladóval is • • • • • •
Mágnesszeleppel is • • •
Pozícionálóval is • • • •
Nyomáscs./kézi-/aut.-átkapcsolóval is • • • • • • •
p/p- vagy i/p-pozícionálóra átszerelhetõ • • • • •
Típus 4765 3766 3760 4763 3767 3780 3781 3785 4765/6116 3766/6116 3760/6116

A részleteket lásd a T ... típuslapon 8359 8355 8385 8359 8355 8380 8381 8382 8359/6116 8355/6116 8385/6116

Határérték-jeladók, helyzetjelzõk
Határérték-jeladó tolómûvekhez • • • • •
Határérték-jeladó forgatómûvekhez •
Helyzetjelz. 4...20 mA kétvez., tolóm.-hez •
Határkontaktusok induktív • •

villamos • • •
pneumatikus •

Kivitel nem Ex • • • • •
EEx ia IIC T6 • • •
EEx de II T6 •

Típus 4746 4746 4744 4746-4 3776 4748
A részleteket lásd a T ... típuslapon 8365 8365 8367 8365 8368 1) 8363

Mágnesszelepek, reteszelõ relék, táplevegõ állomások, kiegészítõ készülékek
Terepi leválasztó Ex d/Ex i •
Mágnesszelep pneum. állítószelepekhez • •
Pneumatikus reteszelõ relék •
Táplevegõ állomás •
Redukáló állomás •
Pneumatikus távirányító •
Típus 3770 3701 3963 3709 708 707 759
A részleteket lásd a T ... típuslapon 8379 8375 963 1) 8391 8545 8540 8510

1) SAMSOMATIC szállítja



Pozícionálók

Pozícionálók Típus 3760 (4. ábra)
Elõnyös árfekvésû, egyszeres mûködésû p/p- vagy
i/p-pozícionálók pneumatikus tolómûvekre történõ
közvetlen ráépítésre.
Névleges löket 5 … 15 mm
Beépítés a 120 … 350 cm2 hatásos felületû 3277

típusú állítómûre történõ közvetlen
ráépítésre

Vezérlési érték 0,2 … 1 bar; 3 … 15 psi
4(0) … 20 mA; 1 … 5 mA; 2(0) … 10 V

Segédenergia táplevegõ 1,4 … 6 bar; 20 … 90 psi
Állítónyomás pst max. 6 bar; max. 90 psi
Robbanásvéde-
lem i/p-kivitelnél EEx ia IIC T6
Opció egy induktív érintõkapcsoló (SJ 2 SN),

EEx ia IIC T6 biztosított gyújtásvédelmi
fokozatban is.

További részleteket lásd a T 8385 típuslapon.

4763 és 4765 típusú pozícionálók (5. ábra)
Egyszeres mûködésû i/p- (Típus 4763) vagy p/p- (Típus
4765) pozícionálók pneumatikus tolómûvek számára.
Névleges löket 7,5 … 90 mm
Beépítés a DIN IEC 534-6 szerinti öntött keretre

vagy rudazatra
Vezérlési érték

Típus 4763 4(0) … 20 mA vagy 1 … 5 mA
Típus 4765 0,2 … 1 bar; 3 … 15 psi

Segédenergia táplevegõ 1,4 … 6 bar; 20 … 90 psi
Állítónyomás pst max. 6 bar; max. 90 psi
Robbanásvéde-
lem a 4763-as
típusnál EEx ia IIC T6, valamint SEV-, FM- és

CSA-engedély
Opciók 2 manométer a vezérlési értékre és az

állítónyomásra;
708 típusú blokkolható táplevegõ nyo-
másszabályozó, manométerrel (táple-
vegõ) és szûrõvel;
az elõbbi 708 típusú blokkolható táple-
vegõ nyomásszabályozó, kézi/automati-
kus kapcsolóval;
kombináció a 4745 típusú határérték-
jeladóval és a 4748 típusú helyzetjel-
zõvel.

További részleteket lásd a T 8359 típuslapon.
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4. ábra · 3760 típusú elektropneumatikus pozícionáló.
Közvetlen ráépítés a 3277-5 típusú állítómûre

5. ábra · 4763 típusú elektropneumatikus pozícionáló

6. ábra · 3767 típusú elektropneumatikus pozícionáló.
Közvetlen ráépítés a 3277 típusú állítómûre



3766 és 3767 típusú pozícionálók (6. … 8. ábrák)
Egyszeres vagy kettõzött mûködésû p/p- (Típus 3766) vagy
i/p- (Típus 3767) pozícionáló pneumatikus tolómûvek
számára.
Névleges löket 7,5 … 120 mm
Elfordulási szög
forgatómûveknél 90°-ig
Beépítés 3277 típusú állítómûre történõ közvetlen

ráépítésre (löket 7,5 … 30 mm között);
a DIN IEC 534-6 (NAMUR) szerint öntött
keretre vagy rudazatra;
a 3278 típusú pneumatikus forgatómûre;
a VDI/VDE 3845 szerinti forgatómûre.

Vezérlési érték
Típus 3766 0,2 … 1 bar; 3 … 15 psi
Típus 3767 4(0) … 20 mA vagy 1 … 5 mA

Segédenergia táplevegõ 1,4 … 6 bar; 20 … 90 psi
Állítónyomás pst max. 6 bar; max. 90 psi
Robbanásvédelem

a villamos kiegészítõ felszerelésû 3766 típusnál, valamint
a 3767 típusnál

EEx ia IIC T6, valamint FM -, CSA-, SEV-,
és NEMA-engedély

Opciók két induktív határkontaktus (SJ 2-SN)
és/vagy egy 3/2-utú mágnesszelep;
analóg helyzetjelzõ (4 … 20 mA)
2-vezetékes mérõátalakítóként
manométer táplevegõre és állítónyo-
másra

Egyszeresen mûködõ hajtásoknál
708 típusú blokkolható táplevegõ
nyomásszabályozó két manométerrel
(táplevegõ és állítónyomás) és szûrõ;
az elõbbi 708 típusú blokkolható táple-
vegõ nyomásszabályozó, kézi/automati-
kus kapcsolóval kombinálva.

A 3277 típusú tolómûre történõ közvetlen ráépítés esetén
beépítés egy másik készülékkel együtt
(pl. pozícionáló és külön analóg helyzet-
jelzõ vagy 3776 típusú határérték-jeladó)

A további részleteket lásd a T 8355 típuslapon.

Pozícionáló EEx d robbanásvédelemre
Az ezen a két oldalon bemutatott 3760, 4765 és 3766 típusú
p/p-pozícionálók a 6116 típusú i/p-átalakítóval együtt egy
nyomástömör burkolatú kivitelben kombinálhatók.
Ahogy a 9. ábra mutatja, a 3766-000 típusú pozícionáló
közvetlenül össze van kapcsolva az i/p-átalakítóval.
A 3760 és 4765 típusú pozícionálóknál az i/p-átalakító a
NAMUR szerint az állítószelepre van ráépítve és a pozício-
nálóval összecsövezve.
A további részleteket lásd T 6116 típuslapot.
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7. ábra · 3766 típusú pneumatikus pozícionáló.
Beépítés a DIN IEC 534 (NAMUR) szerint

8. ábra · 3767 típusú elektropneumatikus pozícionáló.
Kétdugattyús forgatómûre való, a VDI/VDE 3845
szerinti ráépítés

9. ábra · 6116 típusú i/p-átalakító, 3766 típusú
pneumatikus pozícionálóval



Pozícionálók digitális jelfeldolgozással
A 3780, 3781 és 3785 típusú pozícionálók (10. … 15. ábrák)
egyszeres- és kettõs mûködésû készülékek pneumatikus
toló- és forgatómûvekre történõ ráépítésre.
A digitális jelfeldolgozásnak köszönhetõen a hagyományos
pozícionálókkal szemben a következõ elõnyöket kínálja:
– egyszerû kezelés

– a nullapont és az intervallum önmûködõ beállítása az
inicializálás során

– a hajtómû meghibásodásának önmûködõ felismerése

– a mozgásirány a beépítési helyzettõl független

– a nullapont állandó ellenõrzése

– alacsony levegõ felhasználás

– minden paraméter tárolása a hálózat kimaradás esetére
is biztosított az EEPROM-ban

Kiegészítõ felszerelés
Külön kívánságra további funkciók felszerelésére van lehe-
tõség:
– két induktív határkontaktussal (résiniciálóval)

– az állítómû kényszerkilevegõztetése külsõ jel kiesése
esetén egy mágnesszelep segítségével, amivel az állító-
szelep biztonsági helyzetbe áll.

3780 típusú HART-pozícionáló (10. és 11. ábra)
Egyszeres vagy kettõs mûködésû digitális i/p-pozícionáló
pneumatikus tolómûvek számára.
Névleges löket 7,5 … 120 mm
Elfordulási szög
forgatómûveknél 120°-ig
Kommunikációképes HART-protokollon keresztül (12. ábra)
Üzembe helyezés, konfigurálás, ellenõrzés és önteszt a
kézi terminálon vagy PC-n keresztül a szabályozókör min-
den pontjáról. Egyensúlyi állapotban alacsony levegõ fel-
használás.
Beépítés közvetlen ráépítés a 3277 típusú állító-

mûre (löket 7,5 … 30 mm között)
a DIN IEC 534-6 (NAMUR) szerint öntött
keretre vagy rudazatra
a 3278 típusú pneumatikus forgatómûre
VDI/VDE 3845 szerinti forgatómûvekre

Vezérlési érték 4 … 20 mA
Segédenergia 1,4 … 6 bar; 20 … 90 psi
Állítónyomás pst max. 6 bar; max. 90 psi
Robbanásvé-
delem EEEx ia IIC T6
További
jellemzõk

jelleggörbék (arányos és lineáris) betá-
rolva vagy szabadon programozható
lökethatárolás a jelleggörbéhez igazítva,
vagy anélkül
az állítási sebesség elõzetesen kiválaszt-
ható
állandó löketmérés (indikátor a tömítés
kopásának jelzésére) zavarjelzés

Opciók analóg helyzetjelzõ
két határkontaktus (szoftverrel vezérelt
vagy induktív határkontaktusként)
binárisan vezérelhetõ kényszerkileve-
gõztetés (mágnesszelep funkció)

A részleteket lásd a T 8380 típuslapon.

T 8350 HU6

11. ábra · 3780 típusú HART-pozícionáló

10. ábra · Kommunikációra alkalmas 3780 típusú
i/p-pozícionáló, közetlen ráépítés a 3277 típusú
állítómûre

12. ábra · Folyamatértékek kijelzése az IBIS nevû
PC-programban



3781 típusú digitális pozícionáló (13. ábra)
Egyszeres vagy kettõs mûködésû digitális i/p-pozícionáló
pneumatikus toló- vagy forgatómûvek számára.
Névleges löket 7,5 … 120 mm
Elfordulási szög 30 … 120°
A nullapont és intervallum beállítása, valamint az optimális
szabályozóparaméterek kialakításához szükséges önkie-
gynlítés önmûködõen történik.
Beépítés közvetlen ráépítés a 3277 típusú állító-

mûre a 3271 típusú állítómûre a DIN IEC
534 és NAMUR-ajánlás szerint
a 3278 típusú pneumatikus forgatómûre
és
a VDI/VDE 3845 szerinti forgatómûvekre

Vezérlési érték 4 … 20 mA
Segédenergia 1,4 … 6 bar
Állítónyomás 0 bar és a táplevegõ nyomása között
Robbanásvé-
delem EEx ia IIC T6
További
jellemzõkle

lineáris jelleggörbe
mozgásirány megfordítható (beállítás a
vezérlõmezõn mikrokapcsolóval)
zavarjelzõ kimenet
az üzemi-, hiba- és vészállapotok LED-
kijelzése

Opciók induktív határkontaktusok vagy
szoftver határkontaktusok
analóg pozícionálók
kényszer kilevegõztetés

A részleteket lásd a T 8381 típuslapon.

3785 típusú PROFIBUS-PA pozícionálók (14. ábra)
Egyszeres- vagy kettõs mûködésû pozícionálók pneumati-
kus toló- vagy forgatómûvekre történõ ráépítésre.
Névleges löket 7,5 … 120 mm
Elfordulási szög 30 … 120°
Kommunikációképes busztáplálású terepi készülék a
PROFIBUS-PA szerinti specifikációval IEC 1158-2 átviteli
technikával. Önkiegyenlítõ, a szelephez és a hajtáshoz
történõ automatikus hozzáillesztése.
Beépítés közvetlen ráépítés a 3277 típusú állító-

mûre a 3271 típusú állítómûre a DIN IEC
534 és a NAMUR-ajánlás szerint
a 30 … 120° közötti elfordulási szögû
pneumatikus forgatómûre

Buszcsatlakozás terepi busz interfész az IEC 1158-2 szerint
Segédenergia táplevegõ 1,4 … 6 bar
Állítónyomás 0 bar és a táplevegõ nyomás között
Robbanásvé-
delem EEx ia IIC/IIB T6 vagy EEx ib IIC/IIB T6
További
jellemzõk

jelleggörbe lineáris, arányos, inverz
arányos vagy szabadon programozható
a mozgásirány szoftver segítségével
választható a szabályozási paraméterek
egyszerû változtatása szoftvercsomag-
gal (pl. COMMUWIN II, lásd a 15. ábrát)
felügyeleti- és diagnosztizáló funkciók
bináris bemenet

Opciók induktív határkontaktusok
kényszer kilevegõztetés

A részleteket lásd a T 8382 típuslapon.
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14. ábra · 3785 típusú PROFIBUS-PA pozícionáló

13. ábra · Kinyitott fedelû 3781 típusú pozícionáló kezelo
felülete

15. ábra · Paraméterek kijelzése a COMMUWIN II nevû
PC-programban



Elektropneumatikus helyzetátalakítók

Típus 5288-54 (16. ábra)
Felügyeleti helyiségben alkalmazható helyzetátalakító,
védõsínre való felszerelésre; csatlakozókapcsokkal vagy
-kábellel.
Bemenet 4(0) ... 20 mA vagy

split-range (osztott): 4 ... 12 mA és
12 ... 20 mA

Kimenet fokozatmentesen beállítható
0,05 ... 6 bar; 0,7 ... 90 psi között

A részleteket lásd a T 6102 típuslapon.

Típus 6102 (17. és 18. ábra)
Rack fiókos készülék egy vagy két i/p-átalakítóegységgel,
falra- vagy csõre szerelhetõ terepi készülékként vagy toko-
zott készülékként, védõsínre való szerelésre.
Bemenet 4(0) ... 20 mA vagy

split-range (osztott): 4 ... 12 mA és
12 ... 20 mA

Kimenet fokozatmentesen beállítható
0,05 ... 6 bar; 0,7 ... 90 psi között

Robbanásveszélyes üzemi körülményekre alkalmas kivite-
lek EEx ib IIC, 1. zóna és EEx ia IIC, 0. és 1. zóna, valamint
FM- és CSA-engedélynek megfelelõ gyújtásvédelmi foko-
zatú bemeneti áramkörrel.
A részleteket lásd a T 6102 típuslapon.

Típus 6111

Tokozott helyzetátalakító (a 18. ábrának megfelelõen).
Bemenet 4(0) ... 20 mA
Kimenet fokozatmentesen beállítható

0 ... 8 bar, 0 ... 120 psi között
A részleteket külön érdeklõdésre közöljük.
További, max. 0,4 ... 2 bar ( 6 ... 30 psi) kimeneti nyomású
i/p- és p/p-átalakítókat lásd a “Villamos mérõ- és szabály-
ozószelepek folyamatirányítási feladatokra” címû SAMSON-
katalógusban.
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16. ábra · 5288-54 típusú elektropneumatikus tokozott
helyzetátalakító

17. ábra · 6102-52 típusú kettõs-i/p-helyzetátalakító,
rack fiókos készülék, az alsó átalakító egység
védõsapkával, a felsõ anélkül

18. ábra · 6102-53 típusú i/p-helyzetátalakító, terepi
készülék falra vagy csõre történõ ráépítésre



Határérték-jeladók

Típus 4746 (19. ábra)
Határérték-jeladók választhatóan egy vagy két induktív, két
villamos vagy két pneumatikus határkontaktussal. A DIN
IEC 534-6 (NAMUR) szerinti tolómûvekre vagy 4763 típusú
i/p-pozícionálókra vagy a 4765 típusú p/p-pozícionálókra
való ráépítésre.
Lökettartomány 7,5 ... 150 mm
Induktív
kontaktusok SJ 3,5-N vagy SJ 3,5-SN
Robbanásvé-
delem

EEx ib IIC T6 vagy FM-, CSA- és SEV-
engedéllyel

Induktív
kontaktusok

SJ 3,5-E2 integrált kimeneti erõsítõvel
(háromvezetékes kapcsoló)

Vill. kontaktusok váltó érintkezõ max. 220 V AC vagy DC
Pneum.
kontaktusok

pneumatikus mikrokapcsoló, kimenet
max. 1,4 bar (20 psi)

Segédenergia 1,4 bar (20 psi) táplevegõ
A további részleteket lásd a T 8365 típuslapon.

T 4744 (20. ábra)
Határérték-jeladók egy vagy két határkapcsolóval, az EEx
de IIC T6 szerinti “nyomásbiztos tokozású” védettségben.
A DIN IEC 534-6 (NAMUR) szerinti tolómûre való ráépítésre.
Lökettartomány 7,5 ... 150 mm
Kontaktusok váltó érintkezõ max. 380 V AC vagy 220 V

DC
Robbanásvé-
delem EEx de IIC T6
A további részleteket lásd a T 8367 típuslapon.

Típus 3776 (SAMSOMATIC · 21. ábra)
Hatáérték-jeladók max. három villamos vagy induktív kon-
taktussal vagy két kontaktussal és egy integrált mágnes-
szeleppel vagy max. két határkontaktussal és két elõvezérlõ
szeleppel. Egyszeres és kettõs mûködésû forgatómûvek
számára. A VDI/VDE 3845 szerinti 3278 típusú forgatómûre
vagy egy tengelykapcsoló-karral a 3277 típusú SAMSON-
tolómûre való ráépítésre.
Forgási szög
tartomány: 0 ... 120°
Lökettartomány 7,5 ... 30 mm
Induktív
kontaktusok SJ 3,5-N; SJ 3,5-SN vagy SJ 3,5-N-LED
Vill. kontaktusok váltó érintkezõ max. 220 V AC/5,5 A vagy

220 V DC/0,25 A vagy 20 V DC/5,5 A
Opciók elõvezérlõ szelep 6; 12 vagy 24 V DC

vagy 24; 115 vagy 230 V AC
Robbanásvé-
delem EEx ia IIC T6
Csatlakozás kapocs- vagy dugaszcsatlakozás
A további részleteket lásd a T 8368 típuslapon.
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19. ábra · 4746-1 típusú induktív határérték-jeladó

20. ábra · 4744 típusú villamos határérték-jeladó két
határkontaktussal

21. ábra · 3776 típusú határérték-jeladó 3777-3650 típusú
karimás 5/2-utú erõsítõszeleppel



Helyzetjelzõk

4748 típusú helyzetjelzõk (22. ábra)
A DIN IEC 534-6 (NAMUR) szerinti tolómûvekre vagy a 4763
típusú i/p-pozícionálókra vagy a 4765 típusú p/p-pozício-
nálókra való ráépítésre alkalmas helyzetjelzok.
A szeleplöketnek egy 4 ... 20 mA-es analóg áramjellé való
átalakítására. Csatlakozása kétvezetékes mérõjel-átalakító-
ként.
Löket tartomány 7,5 ... 120 mm
Robbanásvé-
delem EEx ia IIC T6
További részleteket lásd a T 8363 típuslapon.

3770 típusú Ex d/Ex i terepi leválasztó (23. ábra)
Nyomásbiztos tokozott terepi leválasztó berendezések nem
biztosított és biztosított áramköreinek interfészeként.
Pozícionálók, HART-protokoll szerint üzemelõ pozícionálók,
i/p-átalakítók, mágnesszelepek vagy határkontaktusok
üzeme számára.
A további részleteket lásd a T 8379 típuslapon.

Mágnesszelepek

3701 típusú mágnesszelepek (24. ábra)
Elõvezérelt mágnesszelep a bináris villamos jelnek bináris
pneumatikus jellé való alakítására.
Alacsony, kb. 100 mW-os teljesítményfelvétel; 6 bar (90psi)-ig
terjedõ állítónyomásokra.
3/2- vagy 5/2-utú mágnesszelepek választhatók az egysze-
res vagy kettõs mûködésû toló- és forgatómû vezérlésére.
A DIN IEC 534-6 (NAMUR) szerinti állítószelepkre és a
VDI/VDE 3845 szerinti forgatómûvekre való ráépítésre.
Névleges
feszültség 6 V; 7,5 V; 12 V vagy 24 V DC
Névleges
áramerõsség 22 mA
Robbanásvé-
delem

EEx ia IIC T6, valamint FM-, CSA- és a
SEV-engedéllyel

Névleges
feszültség

24 V; 48 V; 110 V vagy 220 V AC; 50 Hz
(nem Ex)

Segédenergia 1,4 ... 6 bar; 20 ... 90 psi
A további részleteket lásd a T 8375 típuslapon.

3963 típusú mágnesszelepek (SAMSOMATIC · 25. ábra)
Mágnesszelep típussorozat, amely egy 3/2-utú elõvezérlõ
szelepbõl és különféle 3/2-, 5/2- vagy 6/2-utú erõsítõ-
szelepbõl áll.
Alacsony, 20 és 150 mW-os teljesítményfelvétel.
A DIN IEC 534-6 szerinti tolómûvekre, a VDI/VDE 3845 sze-
rinti forgatómûvekre való ráépítésre, vagy szabadon
átkapcsolható.
Névleges
feszültség 6 V; 7,5 V; 12 V vagy 24 V DC
Névleges
áramerõsség 22 mA
Robbanásvé-
delem

EEx ia IIC T6 valamit FM- és CSA-enge-
déllyel

Névleges
feszültség

24 V, 48 V, 110 V vagy 220 V AC, 50 Hz
(nem Ex)

Segédenergia 1,4 ... 6 bar; 20 ... 90 psi
A további részleteket lásd a T 963 típuslapon.
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22. ábra · 4748 típusú helyzetjelzõ

23. ábra · 3770 típusú Ex d/Ex i terepi leválasztó 3780
típusú pozícionálóval

24. ábra · 3701-01 típusú mágnesszelep

25. ábra · 3963-...25 típusú mágnesszelep



Kiegészítõ készülékek

Táplevegõ nyomásszabályozó és táplevegõ nyomás-
szabályozó-állomás (26. ábra)
Típus 708 · A pneumatikus mérõ- és szabályozóberen-
dezések állandó táplevegõ nyomással történõ ellátását
szolgáló készülékcsoport. Szabadon átkapcsolható nyo-
másszabályozó-állomásként vagy különbözõ készülékekre
(pl. pozícionálókra) történõ ráépítést szolgáló kivitelek.
Bemeneti
nyomás 1,6 bar-tól max. 12 bar-ig; 23 ... 175 psi
Kimeneti
nyomás

0 ... 1,6 bar; 0 ... 23 psi vagy 0,5 ... 6 bar;
7 ... 90 psi

A további részleteket lásd a T 8545 típuslapon.

Redukáló állomás (27. ábra)
Típus 707 · Pneumatikus mérõ- és szabályozóberen
dezések állandó táplevegõ nyomással történõ ellátását
szolgáló készülékek.
Bemeneti
nyomás 2,5 ... 16 bar
Kimeneti
nyomás 0,2 ... 4 bar vagy 2,5 ... 6 bar
A további részleteket lásd a T 8540 típuslapon.

Pneumatikus reteszelõrelé (28. ábra)
Típus 3709 · Reteszelõ relé a pneumatikus állítómu állító-
levegõ vezetékének a segédenergia kiesésekor történõ
lezárására.
Állítónyomás 6 bar-ig
A további részleteket lásd a T 8391 típuslapon.

Pneumatikus távirányító (29. ábra)
Típus 759 · Kézzel állítható finom nyomásszabályozó pneu-
matikus szabályozóberendezések alapjelének beállítására.
Táplevegõ
nyomás 10 bar-ig
Kimeneti
nyomás 6 bar
A további részleteket lásd a T 8510 típuslapon.

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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26. ábra · 708-112 típusú táplevegõ nyomásszabályozó-
állomás

27. ábra · 707-1 típusú redukáló állomás

28. ábra · 3709-2 típusú pneumatikus reteszelõ relé

29. ábra · 759 típusú pneumatikus távirányító
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