Elektropneumatyczny i pneumatyczny
ustawnik pozycyjny
Typ 3760

Zastosowanie
Ustawnik pozycyjny, prosty lub podwójnego dzia³ania, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa¿onymi w si³owniki pneumatyczne, sterowany sygna³em elektrycznym
o zakresie 4 do 20 mA lub pneumatycznym o zakresie 0,2 do
1 bar (3 do 15 psi).
Skok nominalny od 5 do 15 mm.

Ustawnik pozycyjny gwarantuje okreœlone przyporz¹dkowanie
po³o¿enia grzyba zaworu (wielkoœæ regulowana "x") do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana "w"). Urz¹dzenia porównuj¹
sygna³ steruj¹cy z regulatora ze skokiem grzyba i na podstawie
uchybu regulacji wypracowuj¹ ciœnienie steruj¹ce pst podawane do si³ownika.
Ustawniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
– Praca z zakresem nominalnym lub dzielonym, mo¿liwoœæ
zmiany kierunku dzia³ania, dobre w³asnoœci dynamiczne
regulacji, ma³e zapotrzebowanie na powietrze, du¿a odpornoœæ na wstrz¹sy, zwarta budowa, wykonanie nie wymagaj¹ce konserwacji. Do wyboru z wy³¹cznikiem krañcowym lub
ogranicznikiem ciœnienia wyjœciowego.
– Wykonania stosowane w miejscach zagro¿onych wybuchem posiadaj¹ klasê wykonania iskrobezpiecznego EEx ia
IIC T6 wed³ug CENELEC dla obwodów pr¹dowych wy³¹cznika zbli¿eniowego oraz sygna³u steruj¹cego (w przypadku
elektropneumatycznych ustawników pozycyjnych). Zestawienie uzyskanych certyfikatów zabezpieczenia przed zap³onem patrz ostatnia strona.
Wykonanie iskrobezpieczne EEx-d z przetwornikiem i/p typu
6116 (rys. 2).
Przeznaczony do zintegrowanego monta¿u na si³owniku typu
3277 o roboczej powierzchni membrany 120, 240 i 350 cm2
(szczegó³owe informacje na temat si³owników patrz karta katalogowa T 8311).
Opcjonalnie z manometrem ciœnienia steruj¹cego (skala od
0 do 6 bar i od 0 do 90 psi); obudowa manometru ze stali
nierdzewnej, z³¹czka niklowana lub ze stali nierdzewnej.

JIS

Rys. 1 · Ustawnik pozycyjny typu 3760

Wykonania
Typ 3760 · elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny (rys. 1),
wykonanie standardowe, zakres ciœnienia steruj¹cego od 0 do 6 bar
(0 do 90 psi), ciœnienie zasilaj¹ce od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi),
wartoœæ zadana: 4 do 20 mA w wykonaniu standardowym
Typ 3760 · elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny jak wy¿ej,
wykonanie dla miejsc zagro¿onych wybuchem posiada klasê
wykonania iskrobezpiecznego EEx IIC T6 dla obwodu sygna³u
steruj¹cego.
Wykonanie iskrobezpieczne EEx-d z przetwornikiem i/p typu
6116 (rys. 2).
Na ¿yczenie tak¿e z indukcyjnym wy³¹cznikiem zbli¿eniowym
w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Przynale¿na karta zbiorcza

T 8350

Rys. 2 · Mikrozawór z ustawnikiem pozycyjnym
w wykonaniu iskrobezpiecznym EEx-d
(typ 3760 z przetwornikiem i/p typu 6116)
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Karta katalogowa
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Typ 3760 · pneumatyczny ustawnik pozycyjny · wartoœæ zadana od 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi), zakres ciœnienia steruj¹cego od 0,2 do 6 bar (3 do 90 psi), ciœnienie powietrza zasilaj¹cego od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi).
Na ¿yczenie tak¿e z indukcyjnym wy³¹cznikiem zbli¿eniowym
w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zamówienia znajduj¹ siê
na ostatniej stronie.
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Sposób dzia³ania (rys. 3)
Ró¿nica miêdzy ustawnikiem elektropneumatycznym i pneumatycznym polega na zastosowaniu w tym pierwszym przetwornika (2), w którym pr¹dowy sygna³ steruj¹cy przetwarzany jest
na proporcjonalny sygna³ pneumatyczny.
Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie po³o¿enia grzyba zaworu do sygna³u steruj¹cego. Wartoœci¹ regulowan¹ "x" jest skok grzyba zaworu, wartoœci¹ zadan¹
"w" sygna³ sta³opr¹dowy (ustawnik i/p) lub pneumatyczny
z regulatora (ustawnik pneumatyczny). Sygna³ steruj¹cy "y"
stanowi ciœnienie wyjœciowe pst z regulatora lub sterownika.
Ustawniki pozycyjne typu 3760 przeznaczone s¹ do bezpoœredniej zabudowy na si³ownikach typu 3277 firmy Samson.
W ustawniku elektropneumatycznym (i/p) sygna³ pr¹dowy "i"
p³ynie do przetwornika (2) i jest tam przekszta³cany na odpowiednie ciœnienie pe w zakresie od 0,2 do 1 bar (3 ... 15 psi).
W ustawniku pnepmatycznym (p/p) sygna³ pneumatyczny pe
jest przekazywany bezpoœrednio na membranê pomiarow¹ (3).
Sygna³ steruj¹cy pe wytwarza na membranie pomiarowej (3)
si³ê porównywan¹ z si³¹ napiêcia sprê¿yny pomiarowej (7).
Ruch membrany (3) przenoszony jest przez dŸwigniê (4) na
podwójny grzyb (13) wy³¹cznika mechanicznego (12) wypracowuj¹c odpowiedni sygna³ steruj¹cy pst. Zmiana sygna³u steruj¹cego pe lub po³o¿enia grzyba zaworu powoduje zmianê
sygna³u steruj¹cego pst. Trzpieñ grzyba zaworu przyjmuje
po³o¿enie odpowiednio do wartoœci zadanej.
Ustawniki pozycyjne mog¹ pracowaæ z zakresem nominalnym
lub dzielonym. Zakres ciœnienia steruj¹cego pst musi byæ zgodny z zakresem napiêcia sprê¿yny si³ownika.
W przypadku pracy z zakresem dzielonym sygna³ wyjœciowy z
regulatora steruje dwoma zaworami regulacyjnymi w taki sposób, aby ka¿dy si³ownik wykona³ pe³ny skok w po³owie zakresu
sygna³u wejœciowego, np. pierwszy si³ownik w zakresie 0,2 do
0,6 bar, a drugi 0,6 do 1 bar.
Sprê¿ynê pomiarow¹ (7) nale¿y dobraæ odpowiednio do skoku
nominalnego zaworu i nominalnej szerokoœci zakresu wartoœci
zadanej. Do nastawy punktu zerowego i zakresu s³u¿¹ œruby
nastawcze (5) i (8).
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania ustawnika pozycyjnego typu 3760

Kierunek dzia³ania
Wzrost wartoœci zadanej (pe) mo¿e spowodowaæ wzrost (kierunek dzia³ania wprost >>) lub spadek (kierunek dzia³ania
odwrotny <>) ciœnienia steruj¹cego (pst). Kierunek dzia³ania
zale¿y od po³o¿enia wy³¹cznika mechanicznego (12). Istnieje
mo¿liwoœæ póŸniejszej zmiany kierunku dzia³ania ustawnika.
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Tabela 1 · Dane techniczne
Zakres skoku

5 do 15 mm (patrz tak¿e tabela 2, sprê¿yny pomiarowe)

Wartoœæ zadana
szerokoœæ zakresu dla pracy
z dzielonym zakresem
0 do 50% lub 50 do 100%

sygna³ pneumatyczny

0,2 do1 bar (3 do 15 psi)

sygna³ elektryczny

4 do 20 mA (tylko Ex)

·

4 do 20 mA (nie Ex)

·

Ri @ 200 W ± 7%

0 do 20 mA

·

Ri @ 200 W ± 7%

1 do 5 mA

·

Ri @ 880 W ± 7%

(Ri = rezystancja cewki przy 20°C)
Zasilanie (powietrze zasilaj¹ce)

Ri @ 250 W ± 7%

ciœnienie powietrza zasilaj¹cego od 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)

Ciœnienie steruj¹ce pst (wyjœcie)

max. 0 do 6 bar (0 do 90 psi)
liniowa / odchy³ka charakterystyki £1,5%

Charakterystyka
Histereza

£ 0,5 %

Próg nieczu³oœci

 0,1 %

Kierunek dzia³ania

odwracalny
przy ciœnieniu steruj¹cym 0,6 bar i ciœnieniu zasilaj¹cym do 6 bar £100 In/h
dla Dp = 1,4 bar 1600 In/h · dla Dp = 6 bar 5000 In/h

Zu¿ycie powietrza w stanie ustalonym
Wydatek powietrza
Czas przestawienia si³ownika typu 3277
(skok 15 mm, ciœnienie steruj¹ce 0,2 do 1 bar)

120 cm2 £ 2 s · 240 cm2 £ 6 s · 350 cm2 £ 8 s

Dopuszczalna temperatura otoczenia

–20 do +70°C · wiêkszy zakres temperatur na ¿yczenie
• do –30°C z metalowym przy³¹czem elektrycznym
• do –30°C z metalowym przy³¹czem elektrycznym i przetwornikiem i/p typu 6112
• dla urz¹dzeñ w wykonaniu iskrobezpiecznym obowi¹zuj¹ dodatkowo wartoœci
z atestu typu Unii Europejskiej
• –40°C do 70°C typ 3760 jako pneumatyczny ustawnik pozycyjny
bez prze³¹cznika zbli¿eniowego

Wp³yw

temperatury
na punkt zerowy

£ 0,03 %/°C

temperatury
na szerokoœæ zakresu

£ 0,03 %/°C
od 5 do 120 Hz i 2g £ 0,5%

drgañ

£ 1% miêdzy 1,4 i 6 bar

zasilania
Wp³yw po³o¿enia przy obrocie o 180°

< 3,5%

Stopieñ ochrony

IP 54 (IP 65 jako wykonanie specjalne)

Ciê¿ar

0,6 kg

Materia³y

korpus z poliamidu, elementy zewnêtrzne ze stali nierdzewnej

Wyposa¿enie dodatkowe
Indukcyjny wy³¹cznik krañcowy

Typ SJ2 – SN

Obwód pr¹dowy

wartoœci odpowiednio do pod³¹czonego przekaŸnika tranzystorowego

Histereza przy skoku nominalnym

£ 1%

Ogranicznik ciœnienia wyjœciowego

na ¿yczenie

Tabela 2 · Sprê¿yny pomiarowe
Sprê¿yna
pomiarowa

Wartoœæ zadana (%)

Skok (mm)

0 do 100
praca z zakresem dzielonym:
0 do 50 lub 50 do 100

12/15

1
2

0 do 100

6/7,5

3

praca z zakresem dzielonym: 0 do 50

12/15

4

praca z zakresem dzielonym: 50 do 100

12/15

5

0 do 100

5

6

0 do 100

20

0 do 100
praca z zakresem dzielonym:
0 do 50 lub 50 do 100

10,5

7
8

praca z zakresem dzielonym: 0 do 50

10,5

9

praca z zakresem dzielonym: 50 do 100

10,5

3

6/7,5

5

T 8385 PL

Tabela 3 · Dane techniczne dla wykonania iskrobezpiecznego
EEx ia II C
Przetwornik i/p
Wartoœci max. dla

przy³¹czenia do iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych

Ui

28 V
85 mA

Ii

100 mA

indukcyjnoœæ wewn. cewki i pojemnoœæ pomijalnie ma³a

przy³¹czenia do iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych

Ui

16 V

Ii

52 mA

Pi

169 mW

Indukcyjnoœæ wewn.

Li = 100 mH

Pojemnoœæ wewn.

Ci = 60 nF

Ustawniki pozycyjne przeznaczone s¹ do monta¿u bezpoœrednio na jarzmie si³ownika typu 3277 z membran¹ o powierzchni do 350 cm2 za pomoc¹ dwóch œrub.
W si³ownikach z membran¹ o powierzchni 120 cm2 ciœnienie
steruj¹ce doprowadzane jest poprzez p³ytê kierunkow¹ i wewnêtrzne kana³y do komory membrany bez koniecznoœci stosowania dodatkowych przewodów ciœnieniowych.
Przyporz¹dkowanie ustawnika pozycyjnego i si³ownika

Indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy
Wartoœci max. dla

Monta¿

Rysunek 4 przedstawia ró¿ne mo¿liwoœci po³¹czenia ustawnika
i si³ownika. Wskazówki "monta¿ z prawej strony" lub "monta¿
z lewej strony" odnosz¹ siê do usytuowania p³yty kierunkowej
i przy³¹cza ciœnienia steruj¹cego. Ustawnik pozycyjny nale¿y
przymocowaæ na jarzmie z prawej lub z lewej strony si³ownika.
Mo¿liwa jest póŸniejsza zmiana, np. kierunku dzia³ania uk³adu
regulacji lub po³o¿enia bezpieczeñstwa w si³owniku. Oznacza
to jednak tak¿e zmianê po³o¿enia monta¿owego ustawnika
pozycyjnego.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa
Si³owniki pneumatyczne typu 3277 oferowane s¹ w wykonaniach o dzia³aniu "na zewn¹trz" lub "do wewn¹trz".

Dopuszczalne temperatury otoczenia
Klasa temperatury
Obwód pr¹dowych sygna³ów steruj¹cych (mA)
Dop. temperatura

T6

T5

T4

85

100

100

100

60°C

55°C

70°C

80°C

Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz:
W wypadku ciœnieniowego odci¹¿enia membrany wskutek
dzia³ania si³y sprê¿yn trzpieñ si³ownika jest wysuwany w dolne
po³o¿enie krañcowe.
Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz:
W wypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany wskutek
dzia³ania si³y sprê¿yn trzpieñ si³ownika jest wci¹gany do
wewn¹trz.
Szczegó³owe informacje zob. karty katalogowe T 8311.

trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz
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Rys. 4 · Monta¿ na si³owniku
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Materia³y (WN = numer materia³u)

Wymiary w mm

Korpus

poliamid

Elementy zewnêtrzne

stal nierdzewna
WN 1.4571 i WN 1.4104

Membrana pomiarowa kauczuk fluorosilikonowy

"A"
o

29

110

Pg 13,5

Ø40

Pod³¹czenia elektryczne

wykonanie pneumatyczne

manometr
"output"

wy³¹cznik krañcowy

36 output

_

+

35
przekaŸnik
tranzystorowy
wed³ug DIN 19 234

wyjœcie

38

zasilanie

wtyczka
wed³ug
DIN 43 650

wykonanie elektropneumatyczne
wy³¹cznik krañcowy

+11 _12

_

+

przekaŸnik
tranzystorowy
wed³ug DIN 19 234

sygna³ steruj¹cy i

wyjœcie

128

sygna³ steruj¹cy mA

pokrywa

zasilanie

puszka przy³¹czeniowa
(DIN 43 650)
widok w kierunku "A"

1

36

3

27 input signal
(3760–...00)

121

Puszka
przy³¹czeniowa

84

4

2

Zacisk
przy³¹czeniowy

1
2

+ 11
– 12

przetwornik i/p

3
4

+
–

wy³¹cznik krañcowy

17

9 supply
48

przy³¹cze pneumatyczne G1e8 lub NPT1e8
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Dane zamówieniowe
Typ 3760Wykonanie
standardowe
EEx ia IIC T6
CSA/FM
JIS Japonia
Wyposa¿enie dodatkowe
brak
indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy
ogranicznik ciœnienia wyjœciowego
ogranicznik ciœnienia wyjœciowego +
+ indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy
Przy³¹cze pneumatyczne
G 1e8
NPT 1e8
Przy³¹cze elektryczne
brak
Pg 13,5 niebieski
Pg 13,5 czarny
wtyczka wed³ug DIN 43650
-AF3-Pg 11
Wartoœæ zadana
0,2 do 1 bar/ 3 do 15 psi
4 do 20 mA
0 do 20 mA
1 do 5 mA

0
1
3
7
0
1
2
3
1
2
0
1
2
3

0 0
1 1
2 2
2 3

Wyposa¿enie dodatkowe
Przystawka NPT 1e2 do pod³¹czenia elektrycznego
Dane dodatkowe
sprê¿yny pomiarowe 1/ ... 9/
manometr
z / bez
obudowa manometru stal CrNiMo,
przy³¹cze niklowane/stal CrNiMo
Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 3760-1
Rodzaj certyfikatu

Numer certyfikatu

Data

Uwagi

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Certyfikat FM

Certyfikat JIS-Japan

PTB-Nr. Ex-95.D.4003

98.7.70560.01
FTZÜ 99 Ex 0100X
LR 54227-23

13.03.1995
10.10.1995
11.03.1998
12.08.1998
11.02.1999
22.04.1996

LR 54227-32
1B2A3.AX

14.10.1999
02.08.1996

C 13362
C 13476

20.10.1998
18.09.1998
22.02.1999
22.02.2002

EEx ia II C T6
temperatura otoczenia –45°C
nowe wy³¹czniki
Ex II 2G EEx ia IIC T6
grupa A, B, C, D klasa 1,
podgrupa 1
(certyfikat tak¿e wg standardu USA)
przegl¹d nowych prze³¹czników
klasa I, II, III Div 1,
grupa A, B, C, D, E, F, G podgrupa 2
przegl¹d nowych prze³¹czników
Ex ia IIC T6 (z typem 6109)
Ex ia IIC T6 (z typem 6112)
przed³u¿enie do 21.02.2005

Certyfikaty bezpieczeñstwa EEx d dla przetworników i/p typu 6116 zestawione zosta³y w karcie katalogowej T 6116.
Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.

SAMSON AG

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
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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Œwiadectwo zgodnoœci
1. za³¹cznik
2. za³¹cznik
Certyfikat SEV
Certyfikat CZ
Certyfikat CSA

