
Zastosowanie
Regulacja ciœnienia cieczy, pary i gazów w instalacjach prze-
mys³owych, zakresy wartoœci pomiarowych od 0...1,6 do
0...40 bar.

Regulator dokonuje pomiaru wielkoœci regulowanej x, porównuje
j¹ z wartoœci¹ zadan¹ w i wypracowuje pneumatyczny sygna³
steruj¹cy y o wartoœci w zakresie od 0,2 do 1 bar (3-15 psi).
Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce wynosi 1,4 bar (20 psi). Przy
zastosowaniu reduktora ciœnienia zasilaj¹cego regulator mo¿-
na zasiliæ z instalacji sprê¿onego powietrza o ciœnieniu 2 do 12
bar (30-180 psi).
Regulator sk³ada siê ze stacyjki regulacyjnej, modu³u regulato-
ra dostosowanego do warunków lokalnych i modu³u przetwor-
nika pomiarowego odpowiedniego do wartoœci zadanej ciœnienia.

Cechy charakterystyczne:
– Uproszczenie obs³ugi i serwisu oraz obni¿enie kosztów dziê-

ki zastosowaniu w obwodzie regulacji jedynie stacyjki i
zaworu regulacyjnego.

– Mo¿liwoœæ bezpoœredniego odczytu z regulatora wartoœci
zadanej, wielkoœci regulowanej, uchybu regulacji i sygna³u
steruj¹cego. Wszystkie prze³¹czniki do obs³ugi i nastaw
dostêpne s¹ na p³ycie czo³owej.

– Przez zastosowanie odpowiedniego modu³u mo¿na ustaliæ
charakterystykê regulacji: P, PI, PID lub PD.

– Obudowa do monta¿u naœciennego, na rurze i w szafce
steruj¹cej (p³yta czo³owa o wymiarach 192 x 228 mm), do
wyboru z zamykan¹ pokryw¹ z przezroczystego tworzywa
sztucznego (IP 65).

Wykonania
Wskazuj¹cy regulator ciœnienia sk³adaj¹cy siê ze stacyjki regu-
lacyjnej typu 3432, odpowiedniego do realizacji przewidzia-
nych zadañ modu³u regulatora typu 3433 lub 3434 i modu³u
przetwornika pomiarowego typu 3435.
Stacyjka regulacyjna stosowana jest jako:
Regulator sta³owartoœciowy (rys. 2 i 3) · z manometrycznym
mechanizmem pomiarowym wartoœci zadanej w zakresie od
0...1,6 do 0...40 bar (rurka Bourdona).
Regulator nad¹¿ny · jak regulator sta³owartoœciowy, ale z
dodatkowym wejœciem zewnêtrznej wartoœci zadanej wext =
= 0,2...1 bar, 3...15 psi, 4(0)..20 mA lub 1...5 mA. Bez
nastawnika wartoœci zadanej.
Regulator sta³owartoœciowy i nad¹¿ny · po³¹czenie regulatora
sta³owartoœciowego i nad¹¿nego, z prze³¹cznikiem wint/wext do
prze³¹czania miêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ wartoœci¹ zadan¹.
Na ¿yczenie klienta regulator mo¿e byæ wyposa¿ony w 1 lub 2
regulowane indukcyjne wy³¹czniki krañcowe i/lub regulator
ciœnienia zasilaj¹cego do zasilania powietrzem o ciœnieniu od
2,0 do 12 bar.

Rys. 3 · Regulator sta³owartoœciowy do regulacji ciœnienia 
       z wykorzystaniem stacyjki regulacyjnej typu 3432-02 
       z zamykan¹ pokryw¹

Rys. 1 · Uk³ady regulacji 
       z regulatorem 
       sta³owartoœciowym 
       (1.1) i regulatorem 
       nad¹¿nym (1.2)
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Rys.2 · Regulator sta³owartoœciowy do regulacji ciœnienia 
      z wykorzystaniem stacyjki regulacyjnej typu 3432-01
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Stacyjki regulacyjne mog¹ byæ dostarczone z przetwornikiem
i/p i wy³¹cznikami krañcowymi o grupie zap³onowej EEx ib IIC.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce doboru stacyjki regulacyj-
nej i modu³ów regulatora zob. str. 3.

Sposób dzia³ania (rys. 4 i 5)
Regulatory pneumatyczne serii 430 s¹ urz¹dzeniami automaty-
zuj¹cymi o wszechstronnym zastosowaniu. Regulatory ciœnie-
nia sk³adaj¹ siê ze stacyjki regulacyjnej typu 3432 pe³ni¹cej
funkcjê modu³u podstawowego, odpowiedniego dla przewidy-
wanych zadañ modu³u regulatora typu 3433 lub 3434 i modu-
³u przetwornika pomiarowego typu 3435.
Ciœnienie p medium poddawanego pomiarowi jest doprowa-
dzane do modu³u przetwornika pomiarowego (2) wywo³uj¹c w
manometrycznym systemie pomiarowym (2.1) wychylenie
wskazówki i przetwarzane przez pod³¹czony za nim system
nad¹¿ny (2.2) na proporcjonalny do ciœnienia p pneumatyczny
sygna³ wielkoœci regulowanej x. Sygna³ ten jest doprowadzany
do mieszkowego systemu pomiarowego wskaŸnika wielkoœci
regulowanej (1.3) i do modu³u regulatora (3).
Stacyjka regulacyjna (regulator sta³owartoœciowy) przedsta-
wiona na rys. 4 obejmuje skalê (1.2), wskaŸnik wielkoœci
regulowanej (1.3), nastawnik wartoœci zadanej (1.4) i gniazda
wtykowe do pod³¹czenia modu³u regulatora (3). Podczas wy-
montowywania modu³u gniazda pneumatyczne s¹ szczelnie
zamykane. Sygna³ wielkoœci regulowanej x wywo³uje w miesz-
kowym systemie pomiarowym wychylenie wskaŸnika (1.3) tej
wartoœci, które za pomoc¹ mechanizmu wskazuj¹cego jest
przenoszone na wskazówkê. Wartoœæ zadana w jest ustawiana
na skali (1.2). Po³o¿enie nastawnika wartoœci zadanej (1.4) jest
przenoszone za pomoc¹ mechanizmu wskazuj¹cego do nadaj-
nika wartoœci zadanej. System nad¹¿ny (2.2) przetwarza usta-
wion¹ wartoœæ zadan¹ na pneumatyczny sygna³ wartoœci za-
danej (w) doprowadzany do modu³u regulatora. Modu³ regu-
latora porównuje sygna³ wartoœci rzeczywistej z sygna³em
wartoœci zadanej (x i w) i w zale¿noœci od uchybu regulacji
i zadanych parametrów regulacji wysy³a sygna³ steruj¹cy yA.
Sygna³ steruj¹cy jest powi¹zany z wskaŸnikiem ciœnienia steru-
j¹cego (1.5) i przy³¹czem sygna³u wyjœciowego y.
Stacyjka regulacyjna przedstawiona na rys. 5 jest zgodna z
wykonaniem na rys. 4. Dodatkowo zawiera prze³¹cznik trybu
pracy: rêczna / automatyczna (1.6), ustawnik pracy rêcznej
(1.7) i wskaŸnik ró¿nicy ciœnieñ (1.8). WskaŸnik ciœnienia
steruj¹cego (1.5) i przy³¹cze sygna³u wyjœciowego y s¹ w
po³o¿eniu prze³¹cznika w pozycji "praca automatyczna" po-
wi¹zane z sygna³em steruj¹cym yA, a w po³o¿eniu prze³¹czni-
ka w pozycji "praca rêczna" z sygna³em yH zadawanym
rêcznie za pomoc¹ ustawnika (1.7). Bezuderzeniowe prze³¹-
czanie pracy miêdzy trybem rêcznym a automatycznym jest
mo¿liwe wtedy, gdy wskaŸnik ró¿nicy ciœnieñ wskazuje zrów-
nanie sygna³ów yA i yH.
Nie przedstawiony w niniejszej karcie katalogowej regulator
nad¹¿ny jest dodatkowo wyposa¿ony w wejœcie sygna³u pneu-
matycznego lub elektrycznego doprowadzanego jako zewnê-
trzna wartoœæ zadana wext (dla wejœcia wext = 4(0)...20 mA lub
1...5 mA z wbudowanym przetwornikiem i/p). Szczegó³owe
informacje na temat sposobu dzia³ania przetwornika i/p zob.
karta katalogowa T 7045.
Stacyjki regulacyjne mo¿na wyposa¿yæ w modu³ regulatora P
lub PI typu 3434 przystosowany do pracy w typowych instala-
cjach regulacji ciœnienia, modu³y regulatora typu 3433 do
regulacji P, PI, PID i PD oraz dodatkowe modu³y do realizacji
specjalnych zadañ. Szczegó³owe informacje na temat sposobu
dzia³ania modu³u regulatora i modu³ów dodatkowych zob.
karty katalogowe T 7040 i T 7041.
Na ¿yczenie klienta stacyjki regulacyjne mog¹ byæ wyposa¿o-
ne w 1 lub 2 wy³¹czniki krañcowe ustawiane na skali.
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Rys. 5 · Schemat dzia³ania sta³owartoœciowego regulatora 
       ciœnienia, wykonanie ze stacyjk¹ regulacyjn¹ 
       typu 3432-02
Rys. 5.1 · Wykonanie z reduktorem ciœnienia zasilaj¹cego

Rys. 4 · Schemat dzia³ania sta³owartoœciowego regulatora
       ciœnienia, wykonanie ze stacyjk¹ regulacyjn¹ 
       typu 3432-01
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Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zamontowania reduktora ciœnienia
zasilaj¹cego (1.9 na rys. 5). Wówczas do urz¹dzenia mo¿na
pod³¹czyæ sprê¿one powietrze o ciœnieniu od 2,0 do 12 bar.
Dodatkowy regulator ciœnienia redukuje i reguluje ciœnienie
sprê¿onego powietrza (pB) do poziomu wymaganego ciœnienia
zasilania (pZ) o wartoœci 1,4 bar (20 psi). Sposób dzia³ania
regulatora ciœnienia jest taki sam, jak sposób dzia³ania regula-
tora typu 708-0 opisany w karcie katalogowej T 8545.

Tekst zamówienia
Wskazuj¹cy pneumatyczny regulator ciœnienia
ze stacyjk¹ regulacyjn¹ typu 3432-.. i modu³em przetwornika
pomiarowego typu 3435
zakres pomiarowy 0...1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,0 / 10 / 16 / 25 /
40 bar
wyjœcie: 0,2...1 bar / 3...15 psi
wejœcie wext regulatora nad¹¿nego: 0,2...1 bar / 3...15 psi /
4...20 mA / 0... 20 mA / 1...5 mA
ewentualnie z zamykan¹ pokryw¹ / z 1/2 wy³¹cznikami krañ-
cowymi
ewentualnie z reduktorem ciœnienia zasilaj¹cego
z modu³em regulatora typu 3433-. / 3434-.
ewentualnie z modu³em dodatkowym typu 3437-. 
(tylko z typem 3433)
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Tabela 1 · Dane techniczne i materia³y regulatorów ciœnienia
Modu³ przetwornika pomiarowego typu 34385
Zakres pomiarowy 
(zakres wartoœci zadanej) 0 do 1,6    0 do 2,5   0 do 4,0   0 do 6,0   0 do 10   0 do 16   0 do 25   0 do 40

Dopuszczalne przeci¹¿enie 1,25-krotnoœæ wartoœci krañcowej zakresu pomiarowego
Odpornoœæ na uszkodzenie 2-krotnoœæ wartoœci krañcowej zakresu pomiarowego (max. 63 bar dla ciœnienia 0...40 bar)

Charakterystyka pracy odchy³ka charakterystyki: £ 0,3 % przy nastawie punktu sta³ego
histereza: £ 0,5 % · zakres odwrotny: £ 0,1 % 

wp³yw w %
temperatury otoczenia: £ 0,04%/oC

zasilania: £ 0,25%/0,1 bar
przekroczenie dopuszczalnej wartoœci: < 1% 

Stacyjka regulacyjna typu 3432
Wskazanie wielkoœci regulowanej zakres pomiarowy 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi) · tolerancja wskazania zgodnie z klas¹ 1,6 · d³ugoœæ skali 212 mm
Nastawa wartoœci zadanej 1) wyjœcie 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi) · d³ugoœæ skali 212 mm · tolerancja wskazania zgodnie z klas¹ 1,6
Ustawnik pracy rêcznej wyjœcie 0,2 do 1,0 bar (3 do 15 psi) · max. 0,02 do 1,35 bar · max. wydatek powietrza: > 1,5 mn3/h
Wy³¹czniki krañcowe do wyboru z 1 lub 2 nastawianymi zbli¿eniowymi wy³¹cznikami krañcowymi SJ 3,5 N
Wejœcie zewnêtrznej wartoœci zadanej
wext w regulatorach nad¹¿nych 0,2 do 1 bar · (3 do 15 psi) · 4 (0) do 20 mA lub 1 do 5 mA

Przetwornik i/p zewnêtrznej
wartoœci zadanej wext 2) wejœcie 4 (0) do 20 mA (Ri = 200 W) lub 1 do 5 mA (Ri = 880 W)

Mo¿liwoœæ zamontowania ...
Modu³ regulatora 3) Typ 3434-1 3434-2 3433-1 3433-2 3433-3 3433-4 3433-5 3433-6 3433-9

charakterystyka P PI P PI 4) PID 4) PD P/PI PD/PID P 5)

wsp. proporcjonalnoœci Kp 1 do 25 0,2 do 20 lub 0,4 do 40

czas zdwojenia Tn – 0,05 do
20 min 0,03 do 50 min

czas wyprzedzenia TV – – 0,01 do 10 min · wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego x: »10
Do wyboru Typ
z modu³ami dodatkowymi 3) – 3437-1

ogranicznik sygna³u
3437-2

prze³¹cznik strukturalny
3437-3 bezuderzeniowy prze³¹cznik
trybu pracy: rêczna/automatyczna

Wyjœcie 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) · max. 0,02 do 1,35 bar

Zasi-
lanie

wykonanie standardowe zu¿ycie powietrza 1,4 bar (20 psi) · zu¿ycie powietrza < 0,6 mn3/h
wykonanie z reduktorem
ciœnienia zasilaj¹cego ciœnienie zasilaj¹ce 2,0 do 12 bar (30 do 180 psi) · zu¿ycie powietrza < 0,75 mn3/h

wykonanie z przetwornikami
i/p wartoœci wext

wext: +0,13 mn3/h

Dopuszczalna temperatura otoczenia –20oC do +60oC
Ciê¿ar ca³kowity, ok. 6 kg
Materia³y (WN = numer materia³u)
Korpus ciœnieniowy odlew aluminium, pow³oka z tworzywa sztucznego
Rurka Bourdona stal nierdzewna (WN 1.4571)

1) w wypadku wykonañ z regulatorami nad¹¿nymi tylko wskaŸnik wartoœci zadanej ze skal¹ 212 mm
2) szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa T 7045                              4) do wyboru z ograniczeniem sygna³u zwrotnego
3) szczegó³owe informacje zob. karta katalogowa T 7040 i T 7041                       5) z punktem pracy zale¿nym od wartoœci zadanej

Tabela 2 · Wykonania stacyjek regulacyjnych

Stacyjka regulacyjna           Typ 3432- ...
01 02 03 04 05 06

Regulator sta³owartoœciowy • •
Regulator nad¹¿ny • •
Regulator sta³owartoœciowy i nad¹¿ny • •
Wyposa¿ony w ...
Nastawnik wartoœci zadanej • • • •
WskaŸnik wartoœci zadanej • • • • • •
WskaŸnik wielkoœci regulowanej 
i sygna³u steruj¹cego • • • • • •

Prze³¹cznik trybu pracy: rêczna/automat. • • •
Regulator rêczny i wskaŸnik ró¿nicy ciœnieñ • • •
Prze³¹cznik wint/wext • •
Modu³ przetwornika pomiarowego • • • • • •

Modu³ regulatora Typ 3433-...1) • • • • • •
Typ 3434-... • • • • • •

Wejœcie wext
0,2 do 1 bar • • • • • • • •
4 (0) do 20 mA • • • •

Przetwornik i/p wartoœci wext • • • •
Mo¿liwe dodatkowe wyposa¿enie
1 lub 2 indukcyjne wy³¹czniki krañcowe • • • • • • • • • • • •
Regulator ciœnienia zasilania • • • • • • • • • • • •

1) do wyboru z modu³em dodatkowym



Monta¿ i przy³¹cza
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce sposoby monta¿u (zob. rysunki poni-
¿ej)
Monta¿ na rurze: z elementem mocuj¹cym i uchwytem do
zamontowania na poziomej lub pionowej rurze o œrednicy 2"
Monta¿ naœcienny: z 3 zaczepami do monta¿u na œcianie
Monta¿ na tablicy: z elementami mocuj¹cymi C DIN 43835 do
zamontowania w tablicy rozdzielczej
Przy³¹cza powietrza (wylot i wlot): otwory gwintowane NPT 1⁄8
Przy³¹cze medium poddawanego pomiarowi: króciec przy³¹-
czeniowy ISO 228 G 1/2 DIN 16288 uszczelnienie p³askie
Przy³¹cze elektryczne: zaciski przy³¹czeniowe dla przewodów
o przekroju 0,5 do 1,5 mm2

Maße in mm

Zmiany techniczne zastrze¿one

Przy³¹cze elektryczne

W celu umo¿liwienia eksploatacji indukcyjnych wy³¹czników
krañcowych w obwodzie wyjœciowym nale¿y zamontowaæ
odpowiednie wzmacniacze sygna³u (przekaŸniki tranzystorowe).

Monta¿ na rurze

Anschluß-
zapfen
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W wypadku zabudowy tablicowej wykonaæ otwór o wymiarach 188+1 x 255+1 mm
Œrednia odleg³oœæ miêdzy urz¹dzeniami z pokryw¹ wynosi ok. 235 mm
Monta¿ urz¹dzeñ w szeregu obok siebie (bez pokrywy) zgodnie z DIN 43700

Monta¿ naœcienny

W wypadku zamontowania dodatkowego wyposa¿enia 
elektrycznego w postaci przetwornika i/p wartoœci wext 
i/lub indukcyjnych wy³¹czników krañcowych

Rys. 7 · Wymiary

Rys. 6 · Wymiary

p³ytka mocuj¹ca

obejma

przy³¹cza
powietrza

rura 2”

rura 2”

króciec 
przy³¹czeniowy

wextx

21

– + + – – + – +

12 11 21 22 42 41 52 51

wy³¹czniki krañcowe4 (0) do 20 mA
     1 do 5 mA

przy³¹cza
powietrza

przetwornik i/p (wext),
wy³¹czniki krañcowe

króciec 
przy³¹czeniowy

SAMSON Sp. z o.o.
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

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

SAMSON Sp. z o.o. · 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


