
Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776

z indukcyjnymi lub elektrycznymi w³¹cznikami krañcowymi
i z zaworem elektromagnetycznym dla si³owników skokowych lub
si³owników obrotowych zgodne z przepisami VDI/VDE 3845

Informacje ogólne
Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 wysy³a po przekrocze-
niu w górê lub w dó³ ustawionej wartoœci granicznej sygna³ elek-
tryczny, powoduj¹cy prze³¹czenie sygna³ów nastawczych, urucho-
mienie sygnalizatorów optycznych i dŸwiêkowych lub odpowiedni
do pod³¹czenia do centralnych urz¹dzeñ steruj¹cych i sygnaliza-
cyjnych. Po za montowaniu opcjonalnego zaworu elektromagne-
tycznego mo¿na tak¿e sterowaæ prac¹ nadzorowanego si³ownika.

Wykonania
Dziêki wielu ró¿nym wy³¹cznikom krañcowym, funkcjom
prze³¹czaj¹cym, wariantom pod³¹czenia i zestawom monta-
¿owym sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 umo¿liwia
optymalne dostosowanie do przewidzianych do realizacji zadañ.

Informacje ogólne

• pod³¹czenie elektryczne poprzez zacisk kablowy M 20 x 1,5
do zacisków lub za pomoc¹ z³¹cza wtykowego

• zamontowany modu³ interfejsu AS z pod³¹czeniem do magi-
strali komunikacyjnej (opcjonalnie)

• odporna na korozjê i trwa³a obudowa o stopniu ochrony
IP 54 lub IP 65 dla trudnych warunków eksploatacyjnych

• maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia od –45°C
do +80°C, w zale¿noœci od elementów sk³adowych i grupy
zap³onowej

• zestawy monta¿owe dla si³owników skokowych lub obroto-
wych z p³aszczyzn¹ monta¿ow¹ zgodnie z VDI/VDE 3845

Wy³¹czniki krañcowe

• maksymalnie 3 pojedyncze i precyzyjnie nastawiane
wy³¹czniki krañcowe

• indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe, indukcyjny podwójny
wy³¹cznik zbli¿eniowy lub mikroprze³¹czniki elektryczne

Zawór elektromagnetyczny

• poziom bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z ¹ IEC 61508

• 1 lub 2 zamontowane zawory sterowania wstêpnego do jed-
nostronnego lub obustronnego sterowania prac¹ zaworu
wzmacniaj¹cego

• przetwornik binarny E/P ze sprawdzonym w milionach za-
stosowañ systemem dyszy i przys³ony

• grupa zap³onowa II 2 G EEx ia IIC T6 lub II 3 G EEx nA II T6
(opcjonalnie)

• sygna³y nominalne 6/12/24 V DC lub 24/115/230 V AC

• pobór mocy od 6 mW do 27 mW b¹dŸ od 0,04 VA do 0,46
VA, w zale¿noœci od sygna³u nominalnego

• sterowanie rêczne (opcjonalnie)

• powietrze zasilaj¹ce od 2,2 bar do 6,0 bar

• zamontowany bezpoœrednio zawór wzmacniaj¹cy z mem-
bran¹ prze³¹czaj¹c¹ lub si³ownikiem t³okowym

• funkcja 3/2-, 5/2- lub 5/3-drogowa

• wspó³czynnik Kvs-Wert od 0,2 do 0,3

• d³awiki do nastawy ró¿nych czasów zamykania i otwierania
(opcjonalnie)

• przy³¹cze gwintowane G (NPT) ¼

• zamontowany bezpoœrednio blok przy³¹czeniowy do stero-
wania prac¹ zewnêtrznego zaworu steruj¹cego G (NPT) ¼
typu 3756

• przy³¹cze gwintowane G (NPT) ¼

Wydanie: paŸdziernik 2012 (09/2012)

Karta katalogowa T 3776 PL

Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Rys. 1 · Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776

Rys. 2 · Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 dla si³owni-
ków skokowych lub obrotowych zgodnie z VDI/VDE 3845



Przyk³ady zastosowania

Si³ownik obrotowy firmy SAMSON,
typ 3278

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-03203210127100
• bez ochrony przeciwwybuchowej (Ex)
• indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SB3,5-E2
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• sterowanie rêczne
• funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• elektryczne przy³¹cze wtykowe
• stopieñ ochrony IP 65
• temperatura otoczenia od -25°C do +70°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)

Zawór regulacyjny firmy SAMSON, typ 3241-1
z jarzmem monta¿owym zgodnym
z DIN EN 60534-6-1

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-12203210112100
• grupa zap³onowa II 2 G EEx ia IIC T6
• 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SJ3,5-SN
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• sterowanie rêczne
• funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• elektryczne przy³¹cze zaciskowe
• stopieñ ochrony IP 54
• temperatura otoczenia od -20°C do +80°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)

Si³ownik obrotowy zgodnie z VDI/VDE 3845
– poziom zabudowy 1

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-12203290112000
• grupa zap³onowa II 2 G EEx ia IIC T6
• 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SJ3,5-SN
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• sterowanie rêczne
• blok przy³¹czeniowy, podwójny
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• elektryczne przy³¹cze zaciskowe
• stopieñ ochrony IP 54
• temperatura otoczenia od -20°C do +80°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zewnêtrzny zawór wzmacniaj¹cy typu 3756-3025
• funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami bloko-

wanymi przez mechanizm zapadkowy
• wspó³czynnik Kvs 1,4
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)

Si³ownik skokowy firmy SAMSON, typ 3277

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-02203210110100
• bez ochrony przeciwwybuchowej (Ex)
• 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SJ3,5-SN
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• sterowanie rêczne
• funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• elektryczne przy³¹cze zaciskowe
• stopieñ ochrony IP 65
• temperatura otoczenia od -20°C do +80°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)

Si³ownik obrotowy zgodnie z VDI/VDE
3845 – poziom zabudowy 2

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-01203030150000
• bez ochrony przeciwwybuchowej (Ex)
• 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SC3,5-N0
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• bez sterowania rêcznego
• funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami bloko-

wanymi przez mechanizm zapadkowy
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• modu³ AS-Interface z przy³¹czem dla magistrali ko-

munikacyjnej
• stopieñ ochrony IP 54
• temperatura otoczenia od -20°C do +80°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)

Si³ownik skokowy firmy SAMSON, typ 3277-5
z wewnêtrznym prowadzeniem ciœnienia nastawczego

Sygnalizator stanów granicznych,
typ 3776-12203210112000
• grupa zap³onowa II 2 G EEx ia IIC T6
• 2 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe SJ3,5-SN
• k¹t obrotu od 0° do 100°
• zawór elektromagnetyczny 24 V DC
• sterowanie rêczne
• funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹
• bez d³awików
• przy³¹cze pneumatyczne G ¼
• elektryczne przy³¹cze zaciskowe
• stopieñ ochrony IP 65
• temperatura otoczenia od -20°C do +80°C
• bez funkcji bezpieczeñstwa
Zestaw monta¿owy (numer katalogowy 1400-XXXX)
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Funkcja

Wy³¹czniki krañcowe

Sygnalizator sygna³ów granicznych mo¿e byæ wyposa¿ony
w maks. 3 indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe, jeden podwójny
indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy lub trzy elektryczne mikro-
prze³¹czniki.

W wiêkszoœci zastosowañ wy³¹czniki krañcowe s¹ ustawiane
w taki sposób, ¿e odpowiedni sygna³ jest wysy³any w po³o¿e-
niach krañcowych si³ownika. Punkt prze³¹czenia mo¿na usta-
wiæ tak¿e dowolnie w zakresie obrotu lub skoku, aby umo¿liwiæ
sygnalizowanie po³o¿eñ poœrednich (zob. instrukcja monta¿u
i obs³ugi EB 3776).

Wa³ek sygnalizatora stanów granicznych nasadza siê na swo-
rzeñ wa³ka si³ownika obrotowego lub ³¹czy za pomoc¹ dŸwi-
gni sprzêg³a z si³ownikiem skokowym. Na wa³ku mo¿na za-
montowaæ maksymalnie trzy chor¹giewki steruj¹ce lub tarcze
krzywkowe i jeden ko³pak wskaŸnikowy do sygnalizacji
po³o¿enia si³ownika obrotowego. W si³ownikach skokowych
ko³pak wskaŸnikowy nie wystêpuje, poniewa¿ po³o¿enie jest
wskazywane na trzpieniu si³ownika skokowego.

W sygnalizatorach stanów granicznych wyposa¿onych w in-
dukcyjne wy³¹czniki szczelinowe (rys. 9) na wa³ku (1) mo¿na
zamontowaæ maksymalnie trzy regulowane chor¹giewki ste-
ruj¹ce (2). Je¿eli chor¹giewka steruj¹ca (2) znajduje siê w polu
magnetycznym wy³¹cznika szczelinowego (3), to wy³¹cznik
jest t³umiony, a wyjœcie jest wysokoomowe (funkcja prze³¹cza-
nia „zestyk rozwarty). Je¿eli chor¹giewka steruj¹ca (2) znajdu-
je siê poza polem magnetycznym, to wy³¹cznik szczelinowy nie
jest t³umiony, a wyjœcie jest wysokoomowe (funkcja prze³¹cza-
nia „zestyk zwarty“). Za pomoc¹ œrub nastawczych (4)
chor¹giewki steruj¹ce (2) mo¿na ustawiæ na punkt
prze³¹czaj¹cy w zakresie od 0° do 180°.

Sygnalizator stanów granicznych z indukcyjnym podwójnym
zbli¿eniowym wy³¹cznikiem szczelinowym (rys. 10) jest
urz¹dzeniem o korzystnej cenie i mo¿e byæ stosowany tylko w
si³ownikach obrotowych.

Na wa³ku (1) sygnalizatora stanów granicznych zamontowana
jest regulowana chor¹giewka steruj¹ca (2). Je¿eli chor¹giewka
steruj¹ca (2) znajduje siê w polu magnetycznym wy³¹cznika
szczelinowego (3), to wy³¹cznik jest t³umiony, a wyjœcie jest wy-
sokoomowe (funkcja prze³¹czania „zestyk rozwarty). Je¿eli
chor¹giewka steruj¹ca (2) znajduje siê poza polem magne-
tycznym, to wy³¹cznik szczelinowy nie jest t³umiony, a wyjœcie
jest wysokoomowe (funkcja prze³¹czania „zestyk zwarty“). Za
pomoc¹ œruby nastawczej (4) chor¹giewkê steruj¹c¹ (2) mo¿na
ustawiæ na punkt prze³¹czaj¹cy w zakresie od 70° do 90°.

W sygnalizatorach stanów granicznych wyposa¿onych w mi-
kroprze³¹czniki elektryczne (rys. 11) na wa³ku (1) mo¿na za-
montowaæ maksymalnie trzy regulowane krzywki tarczowe (2).
Krzywka tarczowa (2) uruchamia mikroprze³¹cznik (3) elek-
tryczny za pomoc¹ rolki umieszczonej na dŸwigni
prze³¹czaj¹cej (5). Za pomoc¹ œrub nastawczych (4) krzywki
tarczowe (2) mo¿na ustawiæ na punkt prze³¹czaj¹cy w zakresie
od 0° do 180°.
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Rys. 9

(1) wa³ek
(2) chor¹giewka steruj¹ca
(3) indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy
(4) œruba regulacyjna

Indukcyjne wy³¹czniki szczelinowe

3 4

2 1

Rys. 10

Rys. 11

Indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli¿eniowy

Mikroprze³¹czniki elektryczne

(1) wa³ek
(2) chor¹giewka steruj¹ca
(3) indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli¿eniowy
(4) œruba regulacyjna

(1) wa³ek
(2) krzywka tarczowa
(2) mikroprze³¹cznik elektryczny
(3) œruba regulacyjna
(4) dŸwignia prze³¹czaj¹ca

1 3

2 3

2 4

2 4
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Funkcja (dokoñczenie ze strony 3)

Zawór elektromagnetyczny

Sygnalizator stanów granicznych mo¿na wyposa¿yæ w opcjo-
nalny zawór elektromagnetyczny s³u¿¹cy do sterowania prac¹
nadzorowanego si³ownika. Dziêki temu sygna³ binarny
wysy³any przez elektryczne urz¹dzenie steruj¹ce mo¿e byæ
przekszta³cony na binarny sygna³ ciœnienia, a zawór regula-
cyjny mo¿e zostaæ otwarty lub zamkniêty (rys. 12 i 13, symbole
prze³¹czania zob. rys 14, str. 5).
Zawór elektromagnetyczny sk³ada siê z jednego lub z dwóch za-
worów sterowania wstêpnego i z zaworu wzmacniaj¹cego uru-
chamianego jedno- lub dwustronnie. Zawory sterowania wstêp-
nego s¹ zamontowane w os³onie, a zawór wzmacniaj¹cy jest
przymocowany bezpoœrednio do obudowy. Alternatywnie na
si³owniku mo¿na zamontowaæ zewnêtrzny zawór wzmac-
niaj¹cy G (NPT) 1/4 typu 3756, sterowany pneumatycznie
przez zamontowany bezpoœrednio na obudowie blok
przy³¹czeniowy (zob. „Przyk³ady zastosowania“, rys. 4, str. 2).
Sygnalizator stanów granicznych z zaworem sterowania
wstêpnego sk³ada siê z binarnego przetwornika E/P (A) z po-
mocniczym sterowaniem rêcznym (B) i z jednostronnie urucha-
mianego 3/2- lub 5/2-drogowego zaworu wzmacniaj¹cego
(C) z funkcj¹ powrotu sprê¿yny. Sprê¿one powietrze dostar-
czane jest do binarnego przetwornika E/P (A) przez przy³¹cze
9 z reduktora ciœnienia (5) i d³awika wstêpnego (6).
W po³o¿eniu spoczynkowym sprê¿yna (2) unosi p³ytê odbojow¹
(3) nad dysz¹ wylotow¹ (1). Dziêki temu w rozdzielaczu ciœnie-
nia, sk³adaj¹cemu siê z d³awika wstêpnego (6) i dyszy wyloto-
wej (1), wytwarza siê ciœnienie ni¿sze od ciœnienia wy³¹czenia
zaworu wzmacniaj¹cego (C). Za pomoc¹ elektrycznego sygna³u
binarnego wzbudzana jest cewka elektromagnetyczna (4), a dy-
sza wylotowa (1) zamykana jest przez p³ytê odbojow¹ (2) poko-
nuj¹c¹ si³ê sprê¿yny (3). Dziêki temu ciœnienie w rozdzielaczu
ciœnienia wzrasta powy¿ej ciœnienia za³¹czenia zaworu wzmac-
niaj¹cego (C) i prze³¹cza go w po³o¿enie robocze. Po zaniku
elektrycznego sygna³u binarnego sprê¿yna powrotna prze³¹cza
zawór wzmacniaj¹cy (C) w po³o¿enie spoczynkowe.
Sygnalizator stanów granicznych z dwoma zaworami stero-
wania wstêpnego sk³ada siê z dwóch binarnych przetworni-
ków E/P (A) z pomocniczym sterowaniem rêcznym (B) i z dwu-
stronnie uruchamianego 5/2-drogowego zaworu wzmac-
niaj¹cego (C) z dwoma po³o¿eniami blokowanymi za pomoc¹
mechanizmu zapadkowego lub z 5/3-drogowego zaworu
wzmacniaj¹cego z funkcj¹ przestawienia go w po³o¿enie œrod-
kowe przez sprê¿ynê. Sprê¿one powietrze dostarczane jest do
binarnego przetwornika E/P (A) przez przy³¹cza 9 z reduktora
ciœnienia (5) i d³awika wstêpnego (6).
W po³o¿eniu spoczynkowym sprê¿yna (3) unosi p³ytê odbo-
jow¹ (2) nad dysz¹ wylotow¹ (1). Dziêki temu w rozdzielaczu
ciœnienia, sk³adaj¹cemu siê z d³awika wstêpnego (6) i dyszy
wylotowej (1), wytwarza siê ciœnienie ni¿sze od ciœnienia
wy³¹czenia zaworu wzmacniaj¹cego (C). Za pomoc¹ elek-
trycznego sygna³u binarnego wzbudzana jest cewka elektro-
magnetyczna (4), a dysza wylotowa (1) zamykana jest przez
p³ytê odbojow¹ (2) pokonuj¹c¹ si³ê sprê¿yny (3). Dziêki temu
ciœnienie w rozdzielaczu ciœnienia wzrasta powy¿ej ciœnienia
za³¹czenia zaworu wzmacniaj¹cego (C) i prze³¹cza go
w po³o¿enie robocze. Po zaniku elektrycznego sygna³u binar-
nego po³o¿enie robocze zaworu wzmacniaj¹cego (C) zabloko-
wane przez mechanizm zapadkowy zachowane zostaje do
momentu doprowadzenia sygna³u przeciwnego. Zawór
wzmacniaj¹cy (C) z funkcj¹ przestawienia go w po³o¿enie
œrodkowe przez sprê¿ynê jest przestawiany przez sprê¿yny
powrotne w po³o¿enie œrodkowe.

Wskazówka dotycz¹ca zastosowania w systemach pe³ni¹cych
funkcjê bezpieczeñstwa:

zawór elektromagnetyczny w sygnalizatorze stanów granicz-
nych jest przystosowany do stosowania w systemach
pe³ni¹cych funkcjê bezpieczeñstwa o sprzêtowej tolerancji
b³êdu 1 lub 2 do SIL 4 w³¹cznie, zgodnie z ¹ IEC 61508 (szcze-
gó³owe wyniki zob. raport V 60 2004 T1).
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Rys. 12

Rys. 13

Zawór elektromagnetyczny

(A) przetwornik binarny E/P
(1) dysza wylotowa
(2) p³yta odbojowa
(3) sprê¿yna
(4) cewka elektromagnetyczna
(5) reduktor ciœnienia
(6) d³awik wstêpny

(B) sterowanie rêczne (opcjonalnie)
(c) zawór wzmacniaj¹cy

(A) przetwornik binarny E/P
(5) reduktor ciœnienia

(B) sterowanie rêczne (opcjonalnie)
(C) zawór wzmacniaj¹cy

C5

A B

Sposób dzia³ania zaworu elektromagnetycznego

sygna³
nominalny

zasilanie
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Symbole prze³¹czania

Rys. 14

3776-XXXXXX80

3776-XXXXXX10

3776-XXXXXX12

3776-XXXXXX30

3776-XXXXXX50

3776-XXXXXX31

3776-XXXXXX51

3776-XXXXXX90

3776-XXXXXX40

3776-XXXXXX60

3776-XXXXXX41

3776-XXXXXX61

3776-XXXXXX70

3776-XXXXXX71

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Blok przy³¹czeniowy Nr katalogowy

(1) Blok przy³¹czeniowy, pojedynczy
Blok przy³¹czeniowy, podwójny

3776-XXXXXX80
3776-XXXXXX90

Zawór wzmacniaj¹cy Nr katalogowy

(2) Funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹ 3776-XXXXXX10

(3) Funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, 1 d³awik powietrza zasilaj¹cego / 1 d³awik powietrza odlotowego 3776-XXXXXX12

(4) Funkcja 5/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹
Funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami blokowanymi przez mechanizm zapadkowy
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 zamkniête)
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 odpowietrzone)
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 do powietrza zasilaj¹cego)

3776-XXXXXX30
3776-XXXXXX40
3776-XXXXXX50
3776-XXXXXX60
3776-XXXXXX70

(5) Funkcja 5/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, 2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami blokowanymi przez mechanizm zapadkowy, 2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 zamkniête),
2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 odpowietrzone),
2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 do powietrza
zasilaj¹cego), 2 d³awiki powietrza odlotowego

3776-XXXXXX31
3776-XXXXXX41
3776-XXXXXX51

3776-XXXXXX61

3776-XXXXXX71
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Dane techniczne

Dane ogólne

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776

Zakres obrotu mo¿liwoœæ nastawy w zakresie 0° … 100° lub 0° … 180°
nastawa sta³a, 70° lub 90°

Zakres skoku 7,5 ... 120 mm w przypadku monta¿u na si³ownikach skokowych (np. typu 327X firmy SAMSON)

Materia³

korpus poliamid PA6-3-T, czarny

pokrywa korpusu poliwêglan 2807, przezroczysty

wa³ek zabieraka polioksymetylen

filtr filtr z polietylenu,
zawór zwrotny z filtrem wykonany z poliamidu lub stali 1.4305

œruby stal nierdzewna 1.4301

Stopieñ ochrony IP 54 z filtrem,
IP 65 z zaworem zwrotnym z filtrem

Po³o¿enie monta¿owe okreœlone po³o¿enie monta¿owe (zob. instrukcja monta¿u i obs³ugi EB 3776)

Temperatura otoczenia,
w zale¿noœci od elemen-
tów sk³adowych i grupy
zap³onowej

bez ochrony przeciwwybuchowej (Ex) dopuszczalne elementy sk³adowe

–20 … +80°C wszystkie elementy sk³adowe
indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy typu SB3,5-E2 (maks. +70°C)

–40 … +80°C indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy typu SC3,5-N0;
indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy SJ3,5-SN;
mikroprze³¹cznik elektryczny;
zawór sterowania wstêpnego AC/DC;
przejœciówka ½ NPT z aluminium;
zacisk kablowy z mosi¹dzu;
wtyk urz¹dzenia (firmy Harting) z aluminium;
zawór zwrotny z filtrem wykonany ze stali 1.4305

–45 … +80°C indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy SJ3,5-SN;
zawór sterowania wstêpnego AC/DC;
przejœciówka ½ NPT z aluminium;
zacisk kablowy z mosi¹dzu;
wtyk urz¹dzenia (firmy Harting) z aluminium
zawór zwrotny z filtrem wykonany ze stali 1.4305

grupa zap³onowa EEx ia IIC 1) dopuszczalne elementy sk³adowe

–20 … +60°C (klasa temperaturowa)
–20 … +70°C (klasa temperaturowa)
–20 … +80°C (klasa temperaturowa)

indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy typu SC3,5-N0;
indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy SJ3,5 SN;
indukcyjny podwójny wyl¹cznik zbli¿eniowy typu NCN3-F24R-N4;
mikroprze³¹cznik elektryczny;
zawór sterowania wstêpnego DC;
wszystkie elektryczne opcje przy³¹czeniowe;
wszystkie opcje z filtrem

–45 … +60°C (klasa temperaturowa)
–45 … +70°C (klasa temperaturowa)
–45 … +80°C (klasa temperaturowa)

indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy typu SC3,5-N0;
indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy SJ3,5 SN;
zawór sterowania wstêpnego DC;
przejœciówka ½ NPT z aluminium;
zacisk kablowy z mosi¹dzu;
wtyk urz¹dzenia (firmy Harting) z aluminium;
zawór zwrotny z filtrem wykonany ze stali 1.4305

grupa zap³onowa EEx nA II 2) dopuszczalne elementy sk³adowe

–45 … +60°C (klasa temperaturowa)
–45 … +70°C (klasa temperaturowa)
–45 … +80°C (klasa temperaturowa)

indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy typu SC3,5-N0;
indukcyjny wy³¹cznik szczelinowy SJ3,5 SN;
mikroprze³¹cznik elektryczny;
zawór sterowania wstêpnego DC;
przejœciówka ½ NPT z aluminium;
zacisk kablowy z mosi¹dzu;
wtyk urz¹dzenia (firmy Harting) z aluminium;
zawór zwrotny z filtrem wykonany ze stali 1.4305

Pod³¹czenie elektryczne przy³¹cze zaciskowe, wtyk przy³¹czeniowy lub zamontowany modu³ interfejsu AS z pod³¹czeniem do magistrali
komunikacyjnej (zob. „Wykonania i dane do zamówienia, str. 14)

Ciê¿ar, oko³o 450 g (bez bloku przy³¹czeniowego/zaworu wzmacniaj¹cego)

1) II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z unijnym atestem wzoru konstrukcyjnego PTB 98 ATEX 2072
2) II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z deklaracj¹ zgodnoœci PTB 02 ATEX 2007 X
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Dane techniczne (c.d. ze str. 6)
Wy³¹cznik krañcowy

Typ 3776 -X1 -X2 -03 -07 -X5 -X6

Wykonanie indukcyjny prze³¹cznik szczelinowy indukcyjny podwójny
wy³¹cznik zbli¿enio-
wy

mikroprze³¹cznik elektryczny

SC3, 5-N0
z ¿ó³t¹ diod¹ LED

SJ3, 5-SN SB3, 5-E2
z ¿ó³t¹ diod¹ LED

NCN3-F2R-N4
z ¿ó³t¹ diod¹ LED

zestyk
posrebrzany

zestyk
poz³acany

Funkcja prze³¹czania otwieranie otwieranie zamykanie (PNP) 2 x otwieranie prze³¹czanie

Histereza za³¹czenia 0,03 … 0,2 mm ≤ 0,03 mm 0,4 … 0,6 mm 0,3 … 1,2 mm oko³o 0,3 mm

k¹t obrotu ≤ 4,0° ≤ 1,1° ≤ 1,7° ≤ 4,0° ≤ 2,0°

skok ≤ 1,8 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,75 mm ≤ 1,8 mm ≤ 0,9 mm

Przesuniêcie punktu
prze³¹czenia

k¹t obrotu ∆50 K ≤ 2,5° ≤ 0,5° ≤ 1,0° ≤ 2,5° ≤ 0,5°

skok∆50 K ≤ 1,0 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,4 mm ≤ 1,0 mm ≤ 0,2 mm

Napiêcie nominalne
Napiêcie robocze

U0

UB

8 V DC 8 V DC 10 … 30 V DC 8 V DC 42 V AC / 5,5 A,
42 V DC / 0,25 A,

20 V DC / 5,5 AMaks. obci¹¿enie zestyków

Pobór mocy

chor¹giewka steruj¹ca
wolna

3 mA (dioda za³.) 3 mA 3 mA (dioda wy³.) 3 mA (dioda za³.)

chor¹giewka unieru-
chomiona

1 mA (dioda
wy³.)

1 mA 1 mA (dioda za³.) 1 mA (dioda wy³.)

Temperatura otoczenia –40 … +80°C –45 … +80°C –25 … +70°C –20 … +80°C –40 … +80°C

Wy³¹cznik krañcowy w grupie zap³onowej EEx ia IIC 1) przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem (strefa 1)

Typ 3776 -11 -12 -17 -15 -16

Maks. wartoœci pod³¹czenia dla iskrobezpiecznego obiegu pr¹dowego z poœwiadczeniem

Napiêcie wejœciowe Ui 16 V 16 V 15 V / 16 V 45 V

Pr¹d wejœciow Ii 25 mA 52 mA 25 mA 52 mA 25 mA 52 mA –

Moc wejœciowa Pi 64 mW 169 mA 64 mW 169 mW 64 mW 169 mW 2 W

Pojemnoœæ wewnêtrzna Ci 150 nF 30 nF 100 nF ≈ 0

Indukcyjnoœæ wewnêtrz. Li 150 µH 100 µH 100 µH ≈ 0

Temperatura otoczenia w klasie temperaturowej

Ii = 52 mA 3)

Pi = 169 mW 3)
T6 –45 … +45°C –45 … +45°C –45 … +55°C

T6 –20 … +60°C
T5 –45 … +60°C –45 … +60°C –45 … +70°C

T4 –45 … +80°C –45 … +80°C –45 … +85°C
T5 –20 … +70°C

Ii = 25 mA 3)

Pi = 64 mW 3)
T6 –45 … +65°C –45 … +65°C –45 … +70°C

T5 –45 … +80°C –45 … +80°C –45 … +80°C
T4 –20 … +80°C

T4 –45 … +100°C –45 … +100°C –45 … +100°C

Wy³¹cznik krañcowy w grupie zap³onowej EEx na IIC 2) przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem (strefa 2 lub 22)

Typ 3776 -81 -82 -87 -85 -86

Temperatura otoczenia w klasie temperaturowej

T6 –45 … +60°C –45 … +60°C –45 … +60°C –45 … +60°C

T5 –45 … +70°C –45 … +70°C –45 … +70°C –45 … +70°C

T4 –45 … +80°C –45 … +80°C –45 … +80°C –45 … +80°C

1) Oznaczenie II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z unijnym atestem wzoru konstrukcyjnego PTB 98 ATEX 2072
2) Oznaczenie II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z deklaracj¹ zgodnoœci PTB 02 ATEX 2007 X
3) Dopuszczalne maks. wartoœci dla pod³¹czonych wczeœniej wzmacniaczy separuj¹cych
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Dane techniczne (c.d. ze str. 7)
Zawór sterowania wstêpnego

Dane elektryczne

Typ 3776 -XXXX1 -XXXX2 -XXXX3 -0XXX8 -0XXX6 -0XXX5

Sygna³ nominalny UN 6 V DC
maks. 27 V 1)

12 V DC
maks. 25 V 1)

24 V DC
maks. 32 V 1)

24 V AC
maks. 36 V 1)

115 V AC
maks. 130 V 1)

230 V AC
maks. 255 V 1)

fN 48 … 62 Hz

Punkt prze³¹czenia

„za³.“

U+80°C ≥ 4,8 V ≥ 9,6 V ≥ 18 V 19 … 36 V 82 … 130 V 183 … 255 V

I+20°C ≥ 1,41 mA ≥ 1,52 V ≥ 1,57 mA ≥ 1,9 mA ≥ 1,2 mA ≥ 2,6 mA

P+20°C ≥ 5,47 mW ≥ 13,05 mW ≥ 26,71 mW ≥ 0,04 VA ≥ 0,17 VA ≥ 0,46 VA

„wy³.“ U–25°C ≤ 1,0 V ≤ 2,4 V ≤ 4,7 V ≤ 4,5 V ≤ 18 V ≤ 36 V

Impedancja R+20°C 2,6 kΩ 5,5 kΩ 10,7 kΩ oko³o 10 kΩ oko³o 40 kΩ oko³o 80 kΩ
Wp³yw temperatury 0,4 %/°C 0,2 %/°C 0,1 %/°C 0,1 %/°C 0,05 %/°C 0,03 %/°C

Temperatura otoczenia –45°C … +80°C

Zawór sterowania wstêpnego w grupie zap³onowej EEx ia IIC 2) przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem (strefa 1)

Typ 3776 -1XXX1 -1XXX2 -1XXX13

Maks. wartoœci pod³¹czenia do iskrobezpiecznego obiegu pr¹dowego z poœwiadczeniem

Napiêcie wyjœciowe 4) Ui 25 V

Pr¹d wyjœciowy 4) Ii 150 mA

Moc utracona Pi 250 mW brak ograniczeñ

Pojemnoœæ zewnêtrzna Ci ≈ 0

Indukcyjnoœæ zewnêtrzna Li ≈ 0

Temperatura otoczenia w klasie temperaturowej

T6 –45 … +60°C

T5 –45 … +70°C

T4 –45 … +80°C

Zawór sterowania wstêpnego w grupie zap³onowej EEx na IIC 3) przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem
(strefa 2 lub 22)

Typ 3776 -8XXX1 -8XXX2 -8XXX3

Temperatura otoczenia w klasie temperaturowej

T6 –45 … +60°C

T5 –45 … +70°C

T4 –45 … +80°C

Dane pneumatyczne

Typ 3776 -XXXX1 -XXXX2 -XXXX3 -0XXX8 -0XXX6 -0XXX5

Wspó³czynnik KVS 5) 0,01

Powietrze zasilaj¹ce
medium powietrze instrumentowe, bez agresywnych sk³adników

ciœnienie 2,2 … 6,0 bar

Sygna³ wyjœciowy 1,5 … 2,5 bar

Zu¿ycie powietrza „za³.“ ≤ 10 l/h przy ciœnieniu zasilaj¹cym 1,4 bar

„wy³.“ ≤ 60 l/h przy ciœnieniu zasilaj¹cym 1,4 bar

Czas prze³¹czenia ≤ 50 ms

Wp³yw temperatury 0,4 %-°C

1) Dop. maks. wartoœæ przy 100 % czasu trwania za³¹czenia. Dla wykonañ Ex obowi¹zuje dop. wartoœæ maksymalna Ui

2) Oznaczenie II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z unijnym atestem wzoru konstrukcyjnego PTB 98 ATEX 2072
3) Oznaczenie II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z deklaracj¹ zgodnoœci PTB 02 ATEX 2007 X
4) Pary wartoœci Ui/Ii obowi¹zuj¹ dla sygna³ów nominalnych 6/12/24 V DC
5) Przep³yw powietrza przy ciœnieniu p1 = 2,4 bar i p2 = 1,0 bar mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru:

Q = Kvs x 36,22 w m3/h

27 V 28 V 30 V 32

125 mA 115 mA 100 mA 85 mA
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Dane techniczne (c.d. ze str. 8)
Zawór wzmacniaj¹cy

Typ 3776 -XXXXXX10 -XXXXXX12 -XXXXXX30 -XXXXXX4X -XXXXXX5X -XXXXXX6X -XXXXXX7X

Funkcja prze³¹czania funkcja 3/2-drogowa funkcja 5/2-drogowa funkcja 5/3-drogowa

z funkcj¹ przestawienia w po³o¿enia œrod-
kowe za pomoc¹ sprê¿yny

ze sprê¿yn¹
powrotn¹

ze sprê¿yn¹
powrotn¹

ze sprê¿yn¹
powrotn¹

z dwoma
po³o¿eniami
blokowanymi
przez mecha-
nizm zapad-
kowy

przy³¹cza 2 i
4 zamkniête

przy³¹cza 2
i 4 odpowie-
trzone

przy³¹cza 2
i 4 do po-
wietrza zasi-
laj¹cego

Wspó³czynnik KVS 1) 0,20 0,20 0,30

z d³awikami 0,01 … 0,18 0,01 … 0,23

Konstrukcja zawór gniazdowy,
uszczelnienie miêkkie

zawór t³okowy, uszczelnienie metal na metal,
bez przekrycia zaworów

Funkcja bezpieczeñstwa SIL 4 2)

Materia³

korpus GD AlSi12, lakierowany proszkowo, kolor szaro-be¿owy RAL 1019

uszczelnienia kauczuk silikonowy perbunan, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

filtr polietylen

œruby stal nierdzewna 1.4571

Sterowanie 3) jednostronne obustronne

Czynnik roboczy powietrze instrumentowe, bez agresywnych sk³adników lub azot

Ciœnienie robocze 2,2 … 6,0 bar

Temperatura otoczenia –45 … +80°C

Przy³¹cze G (NPT) ¼

Ciê¿ar, oko³o 175 g 375 g 175 g

1) Przep³yw powietrza przy ciœnieniu p1 = 2,4 bar i p2 = 1,0 bar mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru: Q = KVS x 36,22
w m3/h

2) Poziom bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z IEC 61508 (raport nr V 60 2004 T1)
3) Sterowanie za pomoc¹ jednego lub dwóch zaworów sterowania wstêpnego

Blok przy³¹czeniowy

Typ 3776 -XXXXXX80 -XXXXXX90

Wykonanie pojedyncze 1) podwójne 2)

Funkcja bezpieczeñstwa SIL 4 3)

Wspó³czynnik KVS 4) 0,01

Materia³

korpus GD Al Si12, lakierowany proszkowo, kolor szaro-be¿owy RAL 1019

uszczelnienia perbunan

œruby stal nierdzewna 1.4571

Temperatura otoczenia –45 … +80°C

Przy³¹cze G (NPT) ¼

Ciê¿ar, oko³o 150 g

1) Do jednostronnego sterowania pneumatycznego prac¹ zewnêtrznego 3/2- lub 5/2-drogowego zaworu wzmacniaj¹cego
G (NPT) ¼ typu 3756

2) Do obustronnego sterowania pneumatycznego prac¹ zewnêtrznego 5/2- lub 5/3-drogowego zaworu wzmacniaj¹cego
G (NPT) ¼ typu 3756

3) Poziom bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z IEC 61508 (raport nr V 60 2004 T1)
4) Przep³yw powietrza przy ciœnieniu p1 = 2,4 bar i p2 = 1,0 bar mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru: Q = KVS x 36,22

w m3/h
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Dane techniczne (c.d. ze str. 9)
Modu³ interfejsu AS (wersja 2011)

Opis zamontowany modu³ interfejsu AS przeznaczony do stosowania w strefach niezagro¿onych wybuchem
(zob. instrukcja monta¿u i obs³ugi EB 3776);

przesy³anie zasilania i sygna³ów binarnych przez wspólny przewód dwu¿y³owy

pod³¹czenie maks. dwóch indukcyjnych wy³¹czników szczelinowych b¹dŸ jednego indukcyjnego po-
dwójnego wy³¹cznika zbli¿eniowego

nadzorowanie przerwania przewodu i zwarcia

Typ urz¹dzenia podporz¹dkowanego urz¹dzenie podporz¹dkowane typu A/B

Sygnalizacja stanu

modu³ interfejsu AS dioda 1 œwieci kolorem zielonym: zasilanie jest doprowadzone
dioda 1 œwieci kolorem czerwonym: b³¹d komunikacji lub adres 0
dioda 1 pulsuje kolorem zielonym/czerwonym: uszkodzenie przewodu lub zwarcie

wejœcia dioda 2 œwieci kolorem ¿ó³tym: wejœcie IN 1 „za³.“

dioda 3 œwieci kolorem ¿ó³tym: wejœcie IN 2 „za³.“

Napiêcie robocze 26,5 … 31,6 DC z interfejsu AS

Pr¹d roboczy ≤ 40 mA (bez wy³¹czników), maks. 150 mA

Wejœcia

liczba 2 wejœcia
(do pod³¹czenia dwóch indukcyjnych wy³¹czników szczelinowych typu SC3,5-N0 b¹dŸ typu SJ3,5-SN
lub jednego indukcyjnego podwójnego wy³¹cznika zbli¿eniowego NCN3-F24R-N4)

zasilanie z interfejsu AS

napiêcie wejœciowe 8 V DC

pr¹d wejœciowy 8 mA (ograniczony)

punkt prze³¹czenia „za³.“ ≥ 2,1 mA

„wy³.“ ≤ 1,2 ma

Wyjœcie

liczba 1 wyjœcie, prze³¹czaj¹ce przy wartoœciach minusowych, zabezpieczone przed przeci¹¿eniem i zwar-
ciem, nadzorowanie uszkodzenia przewodu i zwarcia (do pod³¹czenia zaworu sterowania wstêpnego)

zasilanie z interfejsu AS

napiêcie wyjœciowe 21 … 31 V D

pr¹d wyjœciowy maks. 100 mA

Temperatura otoczenia –25 … +60°C

Przy³¹cze przejœciówka dla kabla taœmowego interfejsu AS, 2-¿y³owa, z czarnego poliamidu lub wtyczka
okr¹g³a M 12 x 1, 4-pinowa, z mosi¹dzu, niklowana 1)

1) Zakres dostawy nie obejmuje gniazdka przewodu (zob. „Czêœci zamienne i wyposa¿enie dodatkowe“, str. 15)
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Wymiary

Sygnalizator stanów granicznych

(1) zacisk kablowy M 20 x 1,5

(2) z³¹cze wtykowe zgodnie z EN 175301-803

(3) z³¹cze wtykowe (firmy Harting)

(4) z³¹cze wtykowe (firmy Binder)

(5) przejœciówka dla kabla taœmowego interfejsu AS

(6) wtyk okr¹g³y M 12 x 1

(7) zawór zwrotny z filtrem

(8) filtr

(9) ko³pak wskazuj¹cy (nie wystêpuje w si³ownikach skokowych)

Rys. 15 · Wymiary w mm

powierzchnia do zamonto-
wania bloku przy³¹czeniowe-
go/zaworu wzmacniaj¹cego
(zob. rys. 16, str. 12)

opcje pod³¹czenia
elektrycznego

opcje filtra
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Wymiary

Blok przy³¹czeniowy/zawór wzmacniaj¹cy

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Wszystkie przy³¹cza z gwintem G (NPT) ¼

Rys. 16 · Wymiary w mm

Blok przy³¹czeniowy Nr katalogowy

(1) Blok przy³¹czeniowy, pojedynczy
Blok przy³¹czeniowy, podwójny

3776-XXXXXX80
3776-XXXXXX90

Zawór wzmacniaj¹cy Nr katalogowy

(2) Funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹ 3776-XXXXXX10

(3) Funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, 1 d³awik powietrza zasilaj¹cego / 1 d³awik powietrza odlotowego 3776-XXXXXX12

(4) Funkcja 5/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹ 3776-XXXXXX30

(5) Funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami blokowanymi przez mechanizm zapadkowy
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 zamkniête)
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 odpowietrzone)
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 do powietrza zasilaj¹cego)

3776-XXXXXX40
3776-XXXXXX50
3776-XXXXXX60
3776-XXXXXX70

(6) Funkcja 5/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, 2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami blokowanymi przez mechanizm zapadkowy, 2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 zamkniête),
2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 odpowietrzone),
2 d³awiki powietrza odlotowego
Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4 do powietrza
zasilaj¹cego), 2 d³awiki powietrza odlotowego

3776-XXXXXX31
3776-XXXXXX41
3776-XXXXXX51

3776-XXXXXX61

3776-XXXXXX71
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Wymiary

Monta¿ na si³ownikach obrotowych zgodnie z VDI/VDE 3845 (2004-09) – poziom zabudowy 1

X = opcje pod³¹czenia elektrycznego zob. rys. 15, str. 11

XX = wymiar zale¿ny od producenta

Rys. 17 · Wymiary w mm

powierzchnia monta-
¿owa zgodnie
z VDI/VDE 3845 –
poziom zabudowy 1
(konsola)

konsola produ-
centa si³ownika

Wymiary

Monta¿ na si³ownikach obrotowych zgodnie z VDI/VDE 3845 (2004-09) – poziom zabudowy 2

X = opcje pod³¹czenia elektrycznego zob. rys. 15, str. 11

Rys. 18 · Wymiary w mm

Zestaw monta¿owy dla poziomu zabudowy 2

Rozmiar 1 2 3 4

Nr katalogowy 1400-7043 1400-7186 1400-7212 1400-7210

Wymiar A 80 80 130 130

Wymiar B 20 30 30 50

Wymiar C 18 28 28 48

Wymiar D 55 55 105 105

Wymiar E 94 94 144 144

Wymiar F 40 40 48 48

Wymiar G ≤ (F–1)

Wymiar H ≤ (D–1)

Zestaw monta¿owy dla poziomu zabudowy 1

Nr katalogowy 1400-7041

zestaw
monta¿owy

powierzchnia mon-
ta¿owa zgodnie
z VDI/VDE 3845 –
poziom zabudowy
2 (si³ownik)zestaw monta¿owy



Wykonania i dane do zamówienia

Sygnalizator stanów granicznych, typ 3776 nr katalogowy 3776- . . . . . . . . . . . . X .

Grupa zap³onowa bez ochrony przeciwwybuchowej (Ex) 0

II 2G Ex ia IIC T6 1) (maks. +60/70/80°C w T6/T5/T4) 1

AEx ia IIC (FM) 2) (maks. +60°C w T6/T5) 3

II 3G Ex nA II T6 3) (maks. +60/70/80°C w T6/T5/T4) 8

Wy³¹cznik krañcowy indukcyjny prze³¹cznik
szczelinowy

typ SC3,5-N0 z diod¹, 2-¿y³owy (–40 … +80°C) 1

wykonanie typ SJ3,5-SN, 2-¿y³owy (–40 … +80°C) 2

typ SB3,5-E2 z diod¹, 3-¿y³owy 3)
bez ochrony Ex/bez interfejsu AS (–25 … +70°C)

3

indukcyjny podwójny wy³¹cznik zbli¿eniowy typu NCN3-F24R-N4 z diod¹, 4-¿y³owy
(–25 … +70°C)

7 2

mikroprze³¹cznik elek-
tryczny (3-¿y³owy)

prze³¹cznik z zestykiem posrebrzanym
bez interfejsu AS (–40 … +80°C)

5

prze³¹cznik z zestykiem poz³acanym
bez interfejsu AS (–40 … +80°C)

6

liczba 4) 1 wy³¹cznik krañcowy 1

2 wy³¹czniki krañcowe 2

3 wy³¹czniki krañcowe 3

k¹t obrotu nastawa w zakresie 0° … 100° 0

nastawa w zakresie 0° … 180° 1

nastawa w zakresie 0° ... 180°, z po³o¿eniem œrodkowym 2

nastawa na sta³e, 70° dla indukcyjnego podwójnego wy³¹cznika zbli¿eniowego typu NCN3-F24R-N4 3

nastawa na sta³e, 90° dla indukcyjnego podwójnego wy³¹cznika zbli¿eniowego typu NCN3-F24R-N4 4

Zawór
elektromagnetyczny

bez zaworu elektromagnetycznego 0 0 0 0 0

sygna³ nominalny 6 V DC, pobór mocy 5,47 mW 1

12 V DC, pobór mocy 13,05 mW 2

24 V DC, pobór mocy 26,71 mW 3

230 V AC, pobór mocy 0,46 VA (bez ochrony przeciwwybuchowej Ex) 5

115 V AC, pobór mocy 0,17 VA (bez ochrony przeciwwybuchowej Ex) 6

24 V AC, pobór mocy 0,04 VA (bez ochrony przeciwwybuchowej Ex) 8

sterowanie rêczne bez sterowania rêcznego SIL 0

przycisk pod pokryw¹ obudowy SIL 4 1

przycisk/prze³¹cznik pod pokryw¹ obudowy 2

funkcja
prze³¹czania

bez funkcji prze³¹czania (bez zaworu elektromagnetycznego) 0 0 0

funkcja 3/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, wspó³czynnik KVS 0,20 SIL 4 1

funkcja 5/2-drogowa ze sprê¿yn¹ powrotn¹, wspó³czynnik KVS 0,20 3 0

funkcja 5/2-drogowa z dwoma po³o¿eniami blokowanymi przez mechanizm zapadkowy,
wspó³czynnik KVS 0,30

4

funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4
zamkniête), wspó³czynnik KVS 0,30

5

funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4
odpowietrzone), wspó³czynnik KVS 0,30

6

Funkcja 5/3-drogowa z funkcj¹ przestawiania w po³o¿enie œrodkowe za pomoc¹ sprê¿yny (przy³¹cza 2 i 4
do powietrza zasilaj¹cego), wspó³czynnik KVS 0,30

7

blok przy³¹czeniowy z 1 zaworem sterowania wstêpnego 5) SIL 4 (bez d³awików) 8 0

blok przy³¹czeniowy z 2 zaworami sterowania wstêpnego 4) 6) (bez d³awików) 9 0

d³awiki bez d³awików SIL 4 0

2 d³awiki powietrza odlotowego, wspó³czynnik Kvs nastawiany w zakresie 0,01 ... 0,23; (opcjonalnie dla funk-
cji 5/2- lub 5/3-drogowej)

1

1 d³awik powietrza zasilaj¹cego/1 d³awik powietrza odlotowego, wspó³czynnik Kvs nastawiany w zakresie
0,01 ... 0,18; (opcjonalnie dla funkcji 3/2-drogowej)

2

przy³¹cze
pneumatyczne

bez przy³¹cza pneumatycznego (bez zaworu elektromagnetycznego) 0

G ¼ 1

½ NPT 2

Pod³¹czenie elektryczne 1 zacisk kablowy z czarnego poliamidu (min. –20°C) 1 0

blok zaciskowy,
12-pinowy,
przy³¹cze gwinto-
wane M20 x 1,5

2 zaciski kablowe z czarnego poliamidu (min. –20°C) 1 1

1 zacisk kablowy z niebieskiego poliamidu (min. –20°C) 1 2

2 zaciski kablowe z niebieskiego poliamidu (min. –20°C) 1 3

1 przejœciówka ½ NPT z aluminium, lakierowana proszkowo, szaro-be¿owa RAL 1019 (min. –45°C) 1 4

2 przejœciówki 1/2 NPT z aluminium, lakierowane proszkowo, szaro-be¿owe RAL 1019 (min. –45°C) 1 5

1 zacisk kablowy w wykonaniu Ex-e (firmy CEAG) z czarnego poliamidu (min. –20°C) 1 6

2 zaciski kablowe w wykonaniu Ex-e (firmy CEAG) z czarnego poliamidu (min. –20°C) 1 7
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1 zacisk kablowy z mosi¹dzu niklowanego (min. –45°C) 1 8

2 zaciski kablowe z mosi¹dzu niklowanego (min. –45°C) 1 9

przy³¹cze
wtykowe

1 wtyk urz¹dzenia (firmy Harting), 8-pinowy, z aluminium, srebrnoszary 7) (min. –40°C) 2 1

2 wtyki urz¹dzenia (firmy Harting), uk³ad pinów: 7+ 7, z aluminium, srebrnoszary 7) (min. –40°C) 2 2

1 wtyk urz¹dzenia zgodnie z EN 175 301-803, 4-pinowy, z czarnego poliamidu 7) (min. –20°C) 2 5

2 wtyki urz¹dzenia zgodnie z EN 175 301-803, uk³ad pinów: 4 + 4, z czarnego poliamidu 8) (min. –20°C) 2 6

1 wtyk okr¹g³y (firmy Binder), 7-pinowy, z czarnego poliamidu 7) (min. –20°C) 2 7

2 wtyki okr¹g³e (firmy Binder), uk³ad pinów: 7 + 6, z czarnego poliamidu 8) (min. –20°C) 2 8

modu³ interfejsu
AS z przy³¹czem
dla magistrali ko-
munikacyjnej

przejœciówka dla kabla taœmowego interfejsu AS, 2-¿y³owa, z czarnego poliamidu
(bez ochrony przeciwwybuchowej Ex/–25°C … +60°C)

5 2

wtyk okr¹g³y M 12 x 1, 4-pinowy, z mosi¹dzu niklowanego 8)

(bez ochrony przeciwwybuchowej Ex/–25°C … +60°C)
5 3

Stopieñ ochrony IP 54 z filtrem z polietylenu (min. –20°C) 0

IP 65 z zaworem zwrotnym z filtrem, z poliamidu (min. –20°C) 1

IP 65 z zaworem zwrotnym z filtrem, ze stali 1.4305 (min. –45°C) 2

Temperatura
otoczenia

dopuszczalna dla sygnalizatora stanów granicznych temperatura zewnêtrzna zale¿y od temperatury otoczenia dopuszczalnej dla
elemetów sk³adowych, grupy zap³onowej i klasy temperaturowej

X

Funkcja
bezpieczeñstwa

bez funkcji bezpieczeñstwa 0

SIL 4 9) 1

1) Unijny atest wzoru konstrukcyjnego PTB 98 ATEX 2072,

deklaracja zgodnoœci GOST - POCC DE.GB08.B00045 (1Ex ia IIC T6 X) i zezwolenie zak³adowe GOST - PPC 00-047880
2) Deklaracja zgodnoœci FM: 3026958
3) Deklaracja zgodnoœci PTB 02 ATEX 2007 X
4) W zaworze elektromagnetycznym sterowanym obustronnie mo¿na zamontowaæ maks. dwa 3-¿y³owe wy³¹czniki krañcowe
5) Do jednostronnego sterowania pneumatycznego prac¹ zewnêtrznego 3/2- lub 5/2-drogowego zaworu wzmacniaj¹cego G (NPT) 1/4 typu 3756
6) Do obustronnego sterowania pneumatycznego prac¹ zewnêtrznego 5/2- lub 5/3-drogowego zaworu wzmacniaj¹cego G (NPT) 1/4 typu 3756
7) Zakres dostawy nie obejmuje gniazdka przewodu (zob. „Czêœci zamienne i wyposa¿enie dodatkowe“, str. 16)
8) Zakres dostawy obejmuje gniazdko przewodu
9) Poziom bezpieczeñstwa SIL 4 zgodnie z IEC 61508 (raport nr V 60 2004 T1)
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Czêœci zamienne i wyposa¿enie dodatkowe

Nr katalogowy Oznaczenie

0790-6658
1400-8298
8801-2810

8831-0716
8831-0865

Puszka przewodu zgodnie z EN 175301-803, konstrukcja typu A, z czarnego poliamidu
Puszka przewodu (firmy Harting), 7-pinowa, z aluminium, srebrnoszara
Przewód przy³¹czeniowy czujnika, 2-¿y³owy, d³ugoœæ 3 m, niebieski, z wtyczk¹ k¹tow¹ M 12 x 1, 4-pinowy,
z mosi¹dzu niklowanego
Puszka przewodu (firmy Binder), 7-pinowa, z czarnego PBT GV
Puszka przewodu M 12 x 1, 4-pinowa, konstrukcja k¹towa, z czarnego poliamidu

1890-4875
8808-0178
8808-1011
8808-1012

Zacisk kablowy M 20 x 1,5, z mosi¹dzu niklowanego
Zacisk kablowy M 20 x 1,5 w wykonaniu EExe (firmy CEAG) z czarnego poliamidu
Zacisk kablowy M 20 x 1,5, z czarnego poliamidu
Zacisk kablowy M 20 x 1,5, z niebieskiego poliamidu

0310-2149 Przejœciówka 1/2 NPT z aluminium, lakierowana proszkowo, szaro-be¿owa RAL 1019

1089-1159

0209-0018

Pokrywa obudowy z poliwêglanu, przezroczysta, z przy³¹czem G 1/4 dla filtra/zaworu zwrotnego z filtrem

WskaŸnik

1380-1892 P³ytka modu³u interfejsu AS (wersja 2011)

3994-0158 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla w obudowie dla szyny 35, stopieñ ochrony IP 20 (dla typu 3776-XXXX1 z
zaworem elektromagnetycznym 6 V DC)

1790-7253
1790-7408
8504-0066

Zawór zwrotny z filtrem, wykonany ze stali 1.4305, przy³¹cze G 1/4, stopieñ ochrony IP 65
Zawór zwrotny z filtrem, wykonany z poliamidu, przy³¹cze G 1/4, stopieñ ochrony IP 65
Filtr z polietylenu, przy³¹cze G 1/4, stopieñ ochrony IP 54

Zestawy monta¿owe

1400-7216
1400-7217
1400-7041
0469-0017

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych typu 3278, z membran¹ o powierzchni 160 cm2

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych typu 3278, z membran¹ o powierzchni 320 cm2

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych zgodnie z VDI/VDE 3845 – poziom zabudowy 1
Zabierak dla zestawu monta¿owego przeznaczonego dla poziomu zabudowy 1

1400-7043
1400-7186
1400-7212
1400-7210

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych zgodnie z VDI/VDE 3845 – poziom zabudowy 2
Wielkoœæ 1, odleg³oœæ miêdzy otworami A = 80 mm, d³ugoœæ czopu wa³ka B = 20 mm
Wielkoœæ 2, odleg³oœæ miêdzy otworami A = 80 mm, d³ugoœæ czopu wa³ka B = 30 mm
Wielkoœæ 3, odleg³oœæ miêdzy otworami A = 130 mm, d³ugoœæ czopu wa³ka B = 30 mm
Wielkoœæ 4, odleg³oœæ miêdzy otworami A = 130 mm, d³ugoœæ czopu wa³ka B = 50 mm

1400-7220
1400-7221

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych typu 3278, z membran¹ o powierzchni 240/350 cm2

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników obrotowych typu 3278, z membran¹ o powierzchni 700 cm2

1400-7219 Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników skokowych typu 3277-5 (zewnêtrznych)

1400-7222
1400-7223
0430-1544

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników typu 3277-5 (wewnêtrznych), przy³¹cze G ¼

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla si³owników typu 3277-5 (wewnêtrznych), przy³¹cze ¼ NPT

Giêtki przewód uszczelniaj¹cy do monta¿u na si³ownikach typu 3277-5 (wewnêtrznych)

1400-7730 Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów regulacyjnych typu 3241 o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 100

1400-7735
1400-7736
1400-7737

Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów regulacyjnych typu 3351 o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 50
Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów regulacyjnych typu 3351 o œrednicy nominalnej od DN 65 do DN 80
Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów regulacyjnych typu 3351 o œrednicy nominalnej DN 100

na zapytanie Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów z jarzmem kolumnowym o œrednicy nominalnej od DN 15 do DN 150

na zapytanie Zestaw monta¿owy ze stali nierdzewnej dla zaworów regulacyjnych serii 250 i 280 z jarzmem NAMUR, œrednica nomi-
nalna od DN 15 do DN 400

na zapytanie Zestaw monta¿owy ze stali 1.4301 dla zaworów regulacyjnych typu 324X o œrednicy nominalnej od DN 200 do DN 300

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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