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 • Nastawa wszystkich funkcji za pomocą pokrętła/przyci-
sku na siłowniku

 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetlaniem ekranu
 • Dodatkowe wyposażenie elektryczne:

 – mechaniczne/elektroniczne wyłączniki krańcowe
 – moduł RS-485 do komunikacji z wykorzystaniem  

protokołu Modbus RTU
 •  Nastawy za pomocą oprogramowania TROVIS-VIEW.

Zastosowanie
Siłownik elektryczny przeznaczony dla instalacji przemysłowych, 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Siłownik elektryczny typu 3374

Rys. 1 · Siłownik elektryczny typu 3374-21,  
wykonanie ze zintegrowanym jarzmem

Rys. 2 · Siłownik elektryczny typu 3374-15, wykonanie do zamon-
towania z zastosowaniem nakrętki pierścieniowej

Siłownik jest siłownikiem skokowym, który może być wyposażo-
ny w funkcję bezpieczeństwa. Siłownik jest dostępny w wykona-
niu sterowanym sygnałem trójpunktowym lub w wykonaniu 
z ustawnikiem pozycyjnym. Może współpracować z zaworami 
firmy SAMSON serii V2001, serii 240, typu 3260 i typu 3214.

Cechy charakterystyczne
 • Siłownik może posiadać zintegrowane jarzmo (rys. 1) lub 

nakrętkę pierścieniową M 30 x 1,5 (rys. 2) wraz z wyma-
ganymi elementami połączeniowymi

 • Siłownik z położeniem bezpieczeństwa realizowanym 
przez „trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz” dla róż-
nych zaworów firmy SAMSON z atestem TÜV zgodnie 
z normą DIN EN 14597

 • Wyłączenie przez wyłączniki krańcowe zależne  
od momentu obrotowego

 • Mechaniczna nastawa ręczna 1)

 • Siła nacisku siłownika: do 2,5 kN
 • Nie wymaga konserwacji

1) Nie dotyczy urządzeń z ustawnikiem pozycyjnym i z funkcją  
bezpieczeństwa

Wykonanie trzypunktowe
 • Napięcie zasilające

 – 230 V/24 V, 50/60 Hz
 – 120 V/60

 • Silnik synchroniczny z nie wymagającą konserwacji  
przekładnią planetarną

 • Wyposażenie dodatkowe:
 – mechaniczne wyłączniki krańcowe
 – nadajnik potencjometryczny

Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym
 • Napięcie zasilające

 – 85 V do 264 V, 47 Hz do 63 Hz
 – 24 V, 47 Hz do 63 Hz i DC

 • Silnik krokowy z nie wymagającą konserwacji przekład-
nią planetarną
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Wykonanie specjalne z obsługą za pomocą trzech przycisków 
 • Siłownik jest obsługiwany nie za pomocą przycisku obro-

towego, lecz za pomocą przycisków znajdujących się na 
zewnątrz urządzenia.

 • W tym wykonaniu siłownik można obsługiwać bez zdej-
mowania pokrywy obudowy.

Sposób działania
Siłowniki składa się z rewersyjnego silnika synchronicznego 
i nie wymagającej konserwacji przekładni planetarnej z me-
chanizmem pociągowym tocznym. Silnik wyłączany jest 
przez wyłączniki momentowe w położeniach krańcowych lub 
w razie przeciążenia.
Siłowniki typu 3374 ze zintegrowanym jarzmem (rys. 3a) są 
przeznaczone głównie dla następujących zaworów:
 • zawory serii V2001
 • zawory typu 3260 o średnicy od DN 65 do DN 150
 • zawory typu 3214 o średnicy od DN 65 do DN 100
 • zawory typu 3214 z odciążeniem membranowym o śred-

nicy od DN 125 do DN 250

Rys. 3 · Siłownik elektryczny typu 3374-21, zamontowany  
na zaworze przelotowym serii V2001

Siłowniki z centralnym mocowaniem montowane są głównie 
na zaworach posiadających własne jarzmo:
zawory serii 240 (rys. 5b)

 • zawór typu 3214 z odciążeniem za pomocą mieszka, 
średnica nominalna od DN 125 do DN 250 (rys. 5c).

Funkcja bezpieczeństwa
Siłowniki typu 3374 są wyposażone w funkcję bezpieczeń-
stwa, realizowano jako:
trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz: w przypadku za-
niku zasilania trzpień siłownika jest wysuwany na zewnątrz;
trzpień siłownika wciągany do wewnątrz: w przypadku za-
niku zasilania trzpień siłownika jest wciągany do wewnątrz.

Wyposażenie dodatkowe
 • Mechaniczne wyłączniki krańcowe

Mechaniczne wyłączniki ustawiane są niezależnie od sie-
bie. Uruchamiane są przez płynnie nastawiane krzywki 
tarczowe.

 • Elektroniczne wyłączniki krańcowe
Elektroniczne wyłączniki krańcowe składają się z prze-
kaźnika z wyprowadzonymi zestykami zmiennymi. W 
przeciwieństwie do mechanicznych wyłączników krańco-
wych po awarii zasilania elektroniczne wyłączniki krań-
cowe są bez funkcji. Przekaźniki odłączają się, a zestyki 
znajdują się w stanie spoczynku.

 • Nadajnik potencjometryczny
Nadajnik potencjometryczny jest połączony z przekład-
nią i umożliwia uzyskanie proporcjonalnej do skoku rezy-
stancji o wartości od 0 Ω do 1000 Ω (zakres użytkowy 
od  0 Ω do 800 Ω)

Nen
nh

ub

15 Nen
nh

ub

15

wyłącznik krańcowy zależny 
od momentu obrotowego

kółka napędowe nadajników 
potencjometrycznych

wyłącznik krańcowy krzywki przełączające 
wyłącznik krańcowy

Rys. 4 · Widok elementów po otwarciu pokrywy

3a 3b

3c

Rys. 5 · Montaż na różnych zaworach

Ze zintegrowanym jarzmem dla 
a) zaworów serii V2001,  
 typu 3260 (DN 65 do  
 DN 150), typu (DN 65 do  
 DN 100)

Z centralnym mocowaniem dla 
b) zaworów serii 240 
c) zaworów typu 3214  
 (DN 125 do DN 250)  
 serii 240 (typu 3241  
 i typu 3244)

a) b)

c)
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1. Wykonanie trzypunktowe

Tabela 1 · Dane techniczne

Siłownik typu 3374 -10 -11 -15 -21 -26 -31 -36

Wykonanie z jarzmem nakrętka  
pierścieniową jarzmem nakrętka  

pierścieniową jarzmem nakrętka  
pierścieniową

Funkcja bezpieczeństwa nie trzpień wysuwany na zewnątrz trzpień wciągany do wewnątrz

Skok nominalny mm 30 15 30 15

Czas przestawienia przy skoku nominalnym

standardowy s 240 120 240 120

krótki s 120 60 120 60

przy realizacji funkcji 
bezpieczeństwa s – 12

Prędkość przestawienia

standardowa mm/s 0,125

duża 0,25

przy realizacji funkcji 
bezpieczeństwa – 1,25

Siła nacisku siłownika

trzpień wciągany do wewnątrz 2,5 kN 0,5 kN

trzpień wysuwany na zewnątrz 2,5 kN 2,5 kN

Napięcie zasilające 230 V, +10/–15 %, 50 Hz, 
230 V, +10/–15 %, 60 Hz, 
 24 V, +10/–15 %, 50 Hz, 
 24 V, +10/–15 %, 60 Hz

Typ pracy S1 - 100% zgodnie z EN 60031-1

Pobór mocy VA 7,5/13 2) 10,5/16 2)

Odłączenie silnika w zależności od momentu obrotowego

Stopień ochrony IP 54 nach EN 60529, 
IP 65 z trzema dławikami kablowymi 1), 

niedopuszczalny jest montaż z siłownikiem skierowanym do dołu

Kategoria przepięciowa II zgodnie z EN 60664

Montaż i kontrola EN 61010

Klasa ochrony II zgodnie z EN 61140

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2, EN 61326

Emisja zakłóceń EN 61000-6-3, EN 61326

Nastawa ręczna korba o sześciokątnym zakończeniu, brak możliwości nastawy w czasie realizacji funkcji bezpieczeństwa

Ciężar kg, około 3,2 3,3 3,9 4,0 3,5 3,6

Materiały korpus i pokrywa z tworzywa sztucznego (PPO wzmacniane włóknem szklanym)

Dodatkowe wyposażenie elektryczne

Wyłączniki krańcowe dwa zależne od skoku przełączniki przemienne, 
maks. 250 V AC, 1A

Nadajnik potencjometryczny 2) 0 Ω do 1000 Ω, (dla skoku nominalnej: 0 Ω do 900 Ω) 
maks. dop. natężenie prądu: 1 mA

1) Dławiki kablowe M20 x 1,5 z nakrętką metalową, rozmiar klucza: 23/24, nr katalogowy 1400-8828
2) Jako siłownik o krótkim czasie przestawienia
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2. Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym
Tabela 2 · Dane techniczne · siłownik bez funkcji bezpieczeństwa

Siłownik typu 3374 -10 -11 -15

Rodzaj przyłącza z jarzmem z nakrętką pierścieniową

Skok mm 30 15 30

Ograniczenie skoku od 10% do 100% skoku nominalnego

Nastawa ręczna korbka o zakończeniu sześciokątnym, 4 mm

Podłączenie elektryczne
Napięcie zasilające 24 V AC ± 15%, 47 Hz do 63 Hz · 24 V DC ± 15% · 85 V AC do 264 V AC, 47 Hz do 63 Hz

Typ pracy S1 - 100%, zgodnie z EN 60034-1

Pobór mocy prędkość standardowa · duża

24 V
AC 12,5 VA · 16,5 VA

DC 7,5 W · 11 W

85 V do 264 V AC 13,8 VA do 20 VA

Czas przestawienia w s · prędkość przestawienia w mm/s

wykonanie  
standardowe

standardowa 120 · 0,25 60 · 0,25 120 · 0,25

duża 60 · 0,5 30 · 0,5 60 · 0,5

wykonanie o krótkim 
czasie przestawienia

standardowa 60 · 0,5 30 · 0,5 60 · 0,5

duża 30 · 1,0 15 · 1,0 30 · 1,0

Siła nacisku siłownika w kN (wykonanie standardowe · wykonanie o krótkim czasie przestawienia)
trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz 2,5 · 1,25 2,5 · 1,25 2,5 · 1,25

trzpień siłownika wciągany do wewnątrz 2,5 · 1,25 2,5 · 1,25 2,5 · 1,25

Ciężar
kg, około 3,5 3,5 3,6

Tabela 3 · Dane techniczne · siłownik z funkcją bezpieczeństwa
Siłownik typu 3374 -21 -26 -31 -36

Rodzaj przyłącza z jarzmem z nakrętką pierścieniową z jarzmem z nakrętką pierścieniową

Funkcja bezpieczeństwa trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz trzpień siłownika wciągany do wewnątrz

Skok mm 15 15

Ograniczenie skoku od 10% do 100% skoku nominalnego

Nastawa ręczna –

Przyłącze elektryczne
Napięcie zasilające 24 V AC (±15%), 47 Hz do 63 Hz i 24 V DC (±15%) 

85 V do 264 V, 47 Hz do 63 Hz

Typ pracy S1 - 100% zgodnie z EN 60034-1

Pobór mocy prędkość standardowa · duża

24 V
AC 18 VA · 23 VA

DC 11,5 W · 15 W

85 V do 264 V AC 19,8 VA do 26 VA

Czas przestawienia w s · prędkość przestawienia w mm/s

Standardowa 60 · 0,25 60 · 0,25 60 · 0,25 60 · 0,25

Duża 30 · 0,5 30 · 0,5 30 · 0,5 30 · 0,5

Funkcja bezpieczeństwa 12 · 1,25 12 · 1,25 12 · 1,25 12 · 1,25

Siły w kN
Trzpień siłownika wysu-
wany na zewnątrz 2 2 2 2

Trzpień siłownika wcią-
gany do wewnątrz 0,5 0,5 0,5 0,5

Siła nastawcza sprężyny 
bezpieczeństwa 2 2 0,5 0,5

Ciężar
kg, około 4,2 4,3 3,8 3,9
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Tabela 4 · Wspólne dane techniczne

Siłownik typu 3374-xx
Sygnał wejściowy wejście prądowe 0 (4) do 20 mA, z możliwością nastawy, Ri = 50 Ω

wejście napięciowe 0 (2) do 10 V, z możliwością nastawy, Ri = 20 kΩ
wejście  Pt 1000 zakres pomiarowy: –50°C do 150°C, 300 μA
wejście binarne przez zmostkowanie zacisków przyłączeniowych, nie odseparowane galwanicznie

Sygnalizacja  
położenia

natężenie prądu 0 (4) do 20 mA, z możliwością nastawy · sygnalizacja błędów: 24 mA
rozdzielność 1000 kroków lub 0,02 mA

obciążenie wtórne maks. 200 kΩ
napięcie  0 (2) do 10 V, z możliwością nastawy · sygnalizacja błędów: 12 V

rozdzielczość 1000 kroków lub 0,01 V
obciążenie wtórne min. 5 kΩ

Wejście binarne napięcie jałowe: 10 V; prąd zwarcia: 5 mA 
przez zmostkowanie zacisków przyłączeniowych, nie odseparowane galwanicznie

Wyjście binarne 
(bezpotencjałowe)

wersja 2 odseparowane galwanicznie, maks. 24 V DC/50 mA, nie zabezpieczone przed zwarciem,  
możliwość konfigurowania polaryzacji

wersja 3 maks. 230 V AC/1 A 
Zastosowanie ustawnik pozycyjny skok odpowiednio do sygnału wejściowego

regulator PID regulacja stałowartościowa
praca w trybie  
zamknij/otwórz

regulacja dwupunktowa, sterowanie poprzez wejście binarne

regulacja trzypunktowa 1) regulacja trzypunktowa, sterowanie poprzez wejście binarne
regulacja temperatury  
w przypadku zaniku  
sygnału wejściowego 1)

w przypadku braku sygnału wejściowego wewnętrzny regulator PID prowadzi regulację  
stałowartościową

Wyświetlacz symbole funkcji, numerów kodów i pole tekstowe z podświetlaniem ekranu
Pokrętło/przycisk do obsługi w miejscu zamontowania, wybór i zatwierdzanie kodów i wartości
Interfejs standardowy RS-232, dla połączenia punkt-punkt z uczestnikami komunikacji lub z modułem pamięci,  

zamontowany na stałe, gniazdo RJ-12
Odłączanie za pomocą wyłączników krańcowych zależnych od momentu obrotowego
Stopień ochrony zgodnie z EN 60259 z dławikami kablowymi: IP 54, z zaciskami kablowymi: IP 65,  

zgodnie z EN 60664 niedopuszczalny jest montaż z siłownikiem skierowanym do dołu 
Kategoria przepięciowa II zgodnie z EN 61010
Montaż i kontrola zgodnie z EN 61010
Klasa ochrony II nach EN 61140
Zgodność elektromagnetyczna zgodnie z EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 i EN 61326

Klasa ochrony przed zanieczyszczeniem 2 zgodnie z EN 61010
Odporność na zakłócenia 2 zgodnie z EN 61000-6-2
Emisja zakłóceń 2 zgodnie z 61000-6-3
Mechaniczne warunki zewnętrzne klasa 1M2 zgodnie z EN 60721-3-1:1998

klasa 2M1 zgodnie z EN 60721-3-2:1998
klasa 3M4 zgodnie z EN 60721-3-3:1998
klasa 4M4 zgodnie z EN 60721-3-4:1998

Dopuszczalna  
temperatura

otoczenia 5°C do 60°C
składowania –25°C do +70°C

Wilgotność powietrza 5% do 95% wilgotności względnej, bez roszenia
Zgodność ·

Wyposażenie dodatkowe
Wyłączniki  
krańcowe

mechaniczne dwa wyłączniki krańcowe z możliwością nastawy, z przełącznikami przemiennymi;  
230 V AC/1 A; bez ochrony zestyków

elektroniczne dwa wyłączniki krańcowe z przekaźnikami i przełącznikami przemiennymi;  
230 V AC/1 A, bez ochrony zestyków

Moduł RS-485 (nr katalogowy 1402-1522) moduł do komunikacji z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU

1) Tylko siłowniki typu 3374 w wersji 3.
2) Dławiki kablowe M20 x 1,5 z nakrętką metalową, rozmiar klucza: 23/24, nr katalogowy 1400-8828
3) Dopuszczalna temperatura medium zależy od zaworu, na którym zostanie zamontowany siłownik elektryczny.  

Obowiązują wartości graniczne podane w dokumentacji zaworu regulacyjnego.



6 T 8331 PL
Copyright © 2019 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa · Warszawa

Rys. 6 · Siłownik elektryczny w wykonaniu trzypunktowym

Rys. 7 · Podłączenie elektryczne siłownika w wykonaniu z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

ustawnik pozycyjny

trzpień siłownika  
wciągany do wewnątrz

trzpień siłownika  
wysuwany na zewnątrz

* zaciski L i N dla cewki tylko w przypadku siłownika  
  z funkcją bezpieczeństwa

mechaniczne wyłączniki krańcowe nadajnik potencjometryczny

siłownik typu 3374

Siłowniki z oprogramowaniem 2.xx (wersja 2) Siłowniki z oprogramowaniem 3.xx (wersja 3)

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(2) do 10 V
0(2) do 10 V

0(2) do 10 V
wyjście

wyjście binarne

wejście binarne
wejścia od 1 do 4

wyjście binarne

napięcie zasilające,  
w zależności od wykonania 
24V AC i DC 
85 V AC do 264 V AC

napięcie zasilające,  
w zależności od wykonania 
24V AC i DC 
85 V AC do 264 V ACOpcje

mechaniczne wyłączniki krańcowe

wejście

sygnał położenia

elektroniczne wyłączniki krańcowe
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Rys. 8 · Przyporządkowanie zacisków w zależności od wybranego zastosowania

Zastosowanie: ustawnik pozycyjny (POSI) Zastosowanie: ustawnik regulator PID (PID)

Zastosowanie: regulacja temperatury w przy-
padku zaniku sygnału wejściowego (POSF)

Zastosowanie: praca  
w trybie zamknij/otwórz (2 STP)

Zastosowanie: regulacja trzypunktowa (3STP)

podłączenie za pomocą 3 przewodów podłączenie za pomocą 4 przewodów

Nie doprowadzać napięcia do żadnego wejścia!

sygnał binarny  do wejścia  
nie doprowadzać napięcia!

Nie doprowadzać napięcia 
do żadnego wejścia!

sygnał binarny  do wejścia  
nie doprowadzać napięcia!

sygnał binarny  do wejścia  
nie doprowadzać napięcia!

sygnał binarny

sygnał binarny

trzpień siłownika 
wciągany do wewnątrz
trzpień siłownika 
wysuwany za zewnątrzsygnał binarny
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SAMSON Sp. z o.o.
Automatyka i Technika Pomiarowa
02-180 Warszawa · al. Krakowska 197
Tel. (22) 57 39 777 · Fax (22) 57 39 776
www.samson.com.pl · e-mail: samson@samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60314 Frankfurt am Main
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (69) 4 00 90

Dokumentacja:
instrukcja montażu i obsługi
 – siłownika typu 3374 w wersji 2:  EB 8331-4 (wersja 2)
 – siłownika typu 3374 w wersji 3:  EB 8331-4 (wersja 3)

Wymiary w mm

Tekst zamówienia · wykonanie trzypunktowe
Siłownik elektryczny typu 3374-...
Skok nominalny  15/30 mm
Wykonanie z funkcją  kierunek działania „trzpień  
bezpieczeństwa  siłownika wysuwany na zew- 
   nątrz” lub „wciągany do wew- 
   nątrz”, tylko dla skoku 15 mm
Napięcie zasilające 230 V/50 lub 60 Hz, lub
   24 V/50 lub 60 Hz
Dodatkowe wyposażenie elektryczne
Dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe
Dwa nadajniki potencjometryczne od 0 Ω do 1000 Ω

Tekst zamówienia · wykonanie z cyfrowym ustawnikiem  
pozycyjnym
Siłownik elektryczny typu 3374-...
Skok nominalny  15/30 mm
Wykonanie z funkcją  tak/nie 
bezpieczeństwa
Wykonanie przekładni standardowe lub o krótkim czasie  
   przestawienia
Napięcie zasilające 85 V do 264 V, 50/60 Hz
   24 V, 50/60 Hz i DC
Dodatkowe wyposażenie elektryczne
Dwa wyłączniki krańcowe mechaniczne/elektroniczne

siłowniki typu 3374-15/-26/-36siłowniki typu 3374-10/-11/-21/-31

*) Trzpień siłownika wysunięty całkowicie na zewnątrz

Siłownik  
typu 3374

Wymiar h Wymiar h1

-10 30 –
-11 15 –
-21 15 –
-31 15 –
-15 30 90
-26 15 75
-36 15 75


