Zadajnik pneumatyczny
Typ 759

Zastosowanie
Regulacja ciœnienia w systemach pneumatycznych

Zadajnik pneumatyczny jest precyzyjnym, ustawianym rêcznie
regulatorem ciœnienia s³u¿¹cym jako zadajnik wartoœci zadanej
lub zdalny zadajnik rêczny stosowany w pneumatycznych obwodach regulacyjnych i steruj¹cych oraz jako nastawny precyzyjny regulator ciœnienia dla urz¹dzeñ pomiarowych, legalizacyjnych i kontrolnych.
W³aœciwoœci
– du¿a dok³adnoœæ nastawy
– utrzymywanie zadanej wartoœci ciœnienia na sta³ym poziomie
– du¿y wydatek powietrza przy wysokim dopuszczalnym ciœnieniu wejœciowym
– ma³e wymiary
Wykonania
Zadajnik pneumatyczny typu 759 dostarczany jest dla nastêpuj¹cych zakresów ciœnienia: 0 do 0,6 bar, 0 do 1,6 bar, 0 do
4 bar i 0 do 6 bar. Maksymalne ciœnienie zasilaj¹ce wynosi dla
wszystkich wykonañ 10 bar.
Wykonanie standardowe
przeznaczone do zabudowy tablicowej wyposa¿one w œrubê
regulacyjn¹ obracan¹ za pomoc¹ œrubokrêta.
Zadajnik mo¿e byæ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce elementy dodatkowe (por. tabela 2):
– pokrêt³o do nastawy rêcznej
– pokrêt³o i p³yta mocuj¹ca z puszk¹ os³onow¹
– kapturek ochronny i p³yta mocuj¹ca
– zabudowa tablicowa lub monta¿ naœcienny z k¹townikiem
mocuj¹cym i w razie potrzeby pokrêt³em nastawy rêcznej.
Sposób dzia³ania
Si³a napiêcia sprê¿yn piórowych (2), zmieniana za pomoc¹
œruby regulacyjnej (1), jest kompensowana przez dzia³aj¹c¹ w
przeciwnym kierunku si³ê wytwarzan¹ przez ciœnienie wylotowe na membranê (4). Zwiêkszenie napiêcia sprê¿yn lub obni¿enie ciœnienia wyjœciowego odkrywa dyszê upustow¹ (3).
Ciœnienie w rozdzielaczu ciœnienia sk³adaj¹cego siê z d³awika
(5) i dyszy upustowej wzrasta i jako ciœnienie poœrednie jest
doprowadzane do podwójnej membrany (6). Membrana powoduje ruch podwójnego grzyba (8) w dó³. Wiêksze ciœnienie
zasilaj¹ce doprowadzane jest do wylotu i do dolnej komory
znajduj¹cej siê pod membran¹. Wzrost ciœnienia ponownie
prowadzi do odtworzenia równowagi.
Je¿eli si³a sprê¿yn zostanie zmniejszona lub je¿eli wzroœnie
ciœnienie wylotowe, to zmaleje ciœnienie w rozdzielaczu ciœnienia, a podwójna membrana przesunie siê do góry. Dziêki temu
przez dyszê upustow¹ (3) na zewn¹trz upuszczana jest taka
iloœæ powietrza, jaka jest potrzebna do wyrównania ciœnienia.
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Rys. 1 · Zadajnik pneumatyczny typu 759
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Rys. 2 · Przekrój ustawnika typu 759
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Tabela 2 · Wyposa¿enie dodatkowe

Tabela 1 · Dane techniczne
Ciœnienie wylotowe w bar

0 ... 0,6 0 ... 1,6

0 ... 4

0 ... 6

Monta¿

Wykonanie z

Nr katalogowy

Ciœnienie zasilaj¹ce w bar

1,4 ... 10 2 ... 10

5 ... 10

7 ... 10

Zabudowa pokrêt³em
tablicowa pokrêt³em i p³yt¹ mocuj¹c¹

1400-5632

Przep³yw

m3/h 1)

2

2,3

2,7

kapturkiem ochronnym i p³yt¹ mocuj¹c¹

max. wydatek powietrza
5
przy ciœnieniu
zasilaj¹cym (bar)
10

4,7

Dop. temperatura otoczenia

–20 ... +60oC

2

0,07

w stanie ustalonym
przy ciœnieniu
zasilaj¹cym (bar)

5

0,11

10

0,16
0,001 bar/0,1 bar zmiany ciœnienia
0,035 %

0,02 %

0,035 %

1400-5631
0300-0394
1400-5634

Monta¿
Zabudowa tablicowa · W celu bezpoœredniego zamontowania
urz¹dzenia w wykonaniu standardowym w tablicy nale¿y wyci¹æ otwór zgodnie z rys. 3.
W wypadku zastosowania p³yty mocuj¹cej wchodz¹cej w sk³ad
wyposa¿enia dodatkowego nale¿y wywierciæ otwór o œrednicy
22 + 1 (mm).
Zabudowa naœcienna · Odpowiedni k¹townik nale¿y zamontowaæ za pomoc¹ dwóch œrub

0,002

Powtarzalnoœæ w bar
1)

Zabudowa k¹townikiem
naœcienna pokrêt³em i k¹townikiem

7,5

Zu¿ycie powietrza m3/h 1)

Zale¿noœæ od ciœnienia
zasilaj¹cego
Wp³yw temperatury na oC
(w odniesieniu do wartoœci
koñcowej)

8442-0380

o

dla pabs = 1032 mbar i 0 C

Je¿eli nie podano inaczej, wszystkie ciœnienia s¹ ciœnieniami
efektywnymi pe w bar (nadciœnienie).

Rys. 3 · Wyciêcie w tablicy do zamontowania urz¹dzenia
w wykonaniu standardowym

Wymiary w mm
Zabudowa tablicowa

126

max. 3

95,5

30

12

40

12

48

Ø25,5

kapturek
ochronny

pokrêt³o
p³yta mocuj¹ca

Zabudowa naœcienna

M4

puszka

28
k¹townik

SW 17
Ø6

50

40

NPT
1/8

15,5

4,3

26

68

41

Zmiany techniczne zastrze¿one
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