
Zastosowanie

Nadajniki stanów granicznych z wy³¹cznikami indukcyjnymi,
elektrycznymi lub pneumatycznymi montowane do zaworów
regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi lub elektrycznymi
oraz elektropneumatycznych ustawników pozycyjnych typu 4763
lub pneumatycznych ustawników pozycyjnych typu 4765.
Dla skoku nominalnego w zakresie od 7,5 do 150 mm.

Nadajniki stanów granicznych wysy³aj¹ sygna³ przy przekro-
czeniu w dó³ lub w górê nastawionej wartoœci granicznej, który
steruje sygnalizatorem optycznym lub dŸwiêkowym, a tak¿e
zaworem steruj¹cym lub innymi wy³¹cznikami. Nadajniki sta-
nów granicznych dostosowane s¹ do wspó³pracy z centralnym
systemem sterowania lub sygnalizacji.

Wyposa¿one s¹ opcjonalnie

• w dwa indukcyjne wy³¹czniki krañcowe

• dwa elektryczne wy³¹czniki krañcowe lub

• lub dwa pneumatyczne wy³¹czniki krañcowe.

Mo¿na je konfigurowaæ jako styki zwierne lub rozwierne. Je¿eli
pracuj¹ one jako styki zwierne, chor¹giewka steruj¹ca jest wy-
suniêta, a styk zwarty, a je¿eli jako styki rozwierne, chor¹giew-
ka wsuniêta, a styk rozwarty.

Dostêpne s¹ równie¿ wykonania

• dla miejsc zagro¿onych wybuchem
II 2 G EEx ia IIC T6 lub
II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2

• z kanadyjskim i amerykañskim certyfikatem Ex

W³aœciwoœci:

• du¿a dok³adnoœæ sterowania

• brak wzajemnego wp³ywu na dzia³anie wbudowanych
prze³¹czników granicznych

• histereza (obszar nieczu³oœci) zale¿na od d³ugoœci dŸwigni.

Monta¿ na si³ownikach z jarzmem lub kolumn¹ wspieraj¹c¹
wed³ug DIN EN 60534-6 oraz na ustawnikach pozycyjnych
i/p typu 4763 lub pneumatycznych ustawnikach pozycyjnych
typu 4765.

Wykonania

Typ 4746-x2 (rys. 1) · indukcyjny nadajnik stanów granicz-
nych z bezstykowym odczytem wartoœci granicznej za pomoc¹
chor¹giewek steruj¹cych i wy³¹czników szczelinowych (zgod-
nie z norm¹ EN 60 947-5-6)

Na ¿yczenie z wy³¹cznikami trójbiegunowymi ze zintegrowa-
nym wzmacniaczem sygna³ów wyjœciowych (bez przekaŸnika
tranzystorowego).

Typ 4746-x3 · elektryczny nadajnik stanów granicznych
z wy³¹cznikami elektrycznymi.

Typ 4746-04 · pneumatyczny nadajnik stanów granicznych
z pneumatycznymi wy³¹cznikami i mikroprze³¹cznikami. Zasi-
lanie: 1,4 bar (20 psi), sygna³ wyjœciowy 0 lub 1,4 bar (20 psi).

Wykonanie przeznaczone do stosowania w miejscach
zagro¿onych wybuchem

Typ 4746-1 · indukcyjny nadajnik stanów granicznych w wy-
konaniu iskrobezpiecznym II 2 G EEx ia IIC T6

Typ 4746-8 · indukcyjny nadajnik stanów granicznym w wy-
konaniu iskrobezpiecznym II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2

Oferujemy wykonania z certyfikatem Ex kanadyjskim i US.

Zestawienie uzyskanych certyfikatów patrz tabela.
Wskazówki dotycz¹ce doboru i stosowania ustawników pozy-
cyjnych i nadajników stanów granicznych znajduj¹ sie w kar-
cie zbiorczej T 8350.
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Przynale¿na karta zbiorcza T 8350

Elektryczny lub pneumatyczny
nadajnik stanów granicznych
Typ 4746

Rys. 1 · Indukcyjny nadajnik stanów granicznych typu 4746-x2



Sposób dzia³ania (rys. 2 do 4)

Skok grzyba zaworu przenoszony jest bezpoœrednio przez
p³ytê (20) na trzpieñ (1.1) i dŸwigniê (1) nadajnika stanów gra-
nicznych lub, po zamontowaniu na ustawniku pozycyjnym, po-
przez trzpieñ sprzêg³a. Wywo³any ruch posuwisty prze-
kszta³cany jest przez wa³ek (2) na ruch obrotowy.

Wszystkie nadajniki stanów granicznych maj¹ ma³¹ histerezê
zale¿n¹ od d³ugoœci dŸwigni L (patrz dane techniczne). Elimi-
nuje to niepotrzebne prze³¹czanie styku nawet wtedy, gdy
zawór znajduje sie w po³o¿eniu bliskim krañcowego i u³atwia
przetwarzanie sygna³u.

Indukcyjny nadajnik stanów granicznych typu 4746-x2 (rys. 2)

W tych urz¹dzeniach na wa³ku (2) zamocowane s¹ dwa wy³¹-
czniki (3) wyposa¿one w regulowane chor¹giewki steruj¹ce
(4.1) s³u¿¹ce do bezstykowego uruchamiania zamontowanych
wy³¹czników szczelinowych (5). Je¿eli chor¹giewka znajduje
siê w polu wy³¹cznika szczelinowego, staje siê on w³¹cznikiem
wysokorezystancyjnym, a gdy opuszcza to pole niskorezystan-
cyjnym. Sygna³ z wy³¹cznika przekazywany jest do przekaŸni-
ka tranzystorowego. Za pomoc¹ œruby (3.1) mo¿na dokony-
waå p³ynnej nastawy punktu za³¹czania.

W przypadku wykonañ standardowych (dwu¿y³owych wed³ug
EN 60 947-5-6) nale¿y w³¹czyæ w obwody pr¹dowe sygna³ów
wyjœciowych przekaŸniki tranzystorowe. Wykonanie trój-
¿y³owe z wy³¹cznikiem szczelinowym typu SB 3,5-E2 posiada
wbudowany na wyjœciu wzmacniacz i nie wymaga stosowania
przekaŸnika tranzystorowego.

Elektryczny nadajnik stanów granicznych typu 4746-x3 (rys. 3)

Zamocowane na wa³ku (2) dwa wy³¹czniki (3) wyposa¿one
w krzywki (4.2) wyzwalaj¹ wy³¹czniki (7) za poœrednictwem
rolki (6.1) przymocowanej do dŸwigni (6). Za pomoc¹ œruby
(3.1) mo¿na dokonywaæ p³ynnej nastawy punktu za³¹czania.

Pneumatyczny nadajnik stanów granicznych typu 4746-04
(rys. 4)

Zamontowane na wa³ku (2) dwa wy³¹czniki (3) wyposa¿one
w krzywki (4.2) wyzwalaj¹ w prze³¹czniku (8) system przys³on
i dysz, którego ciœnienie kaskadowe (pk1 wzglêdnie pk2) steruje
pneumatycznym mikroprze³¹cznikiem (9).

Je¿eli krzywka tarczowa (4.2) uruchomi poprzez rolkê (6.1)
dŸwigniê za³¹czaj¹c¹ (6), otwiera siê dysza wy³¹cznika do-
prowadzaj¹c ciœnienie powietrza pz za poœrednictwem mikro-
prze³¹cznika na wyjœcie A1 lub A2, tzn. wejœcie 5 po³¹czone
zostanie z wejœciem 3, a pa1 = pz wzglêdnie pa2 = pz. Dopiero
wtedy, gdy krzywka zwolni dŸwigniê (6) odciêty zostanie
dop³yw powietrza, a na wyjœciu A1 lub A2 nie wystêpuje ciœnie-
nie, tzn. pa1 = 0 lub pa2 = 0. Za pomoc¹ œruby (3.1) mo¿na do-
konywaæ p³ynnej nastawy punktu za³¹czania.

Zakres skoku

W zale¿noœci od zakresu skoku zaworu regulacyjnego nadaj-
nik stanów granicznych wyposa¿ony jest w ró¿ne dŸwignie (1):

dŸwignia I (149 mm) dla skoku do maks. 60 mm

dŸwignia II (202 mm) dla skoku powy¿ej 60 mm do maks.
180 mm

Przy zabudowie na ustawniku pozycyjnym niezale¿nie od sko-
ku nale¿y zamontowaæ specjaln¹ dŸwigniê.
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Rys. 2 · Schemat dzia³ania indukcyjnego nadajnika stanów
granicznych

skok

Rys. 3 · Schemat dzia³ania elektrycznego nadajnika stanów
granicznych

skok

Rys. 4.1 · Schemat dzia³ania funkcji prze³¹czania

skok

Rys. 4.2 · Schemat dzia³ania prze³¹cznika

Rys. 4 · Pneumatyczny nadajnik stanów granicznych

Legenda do rys. 2 do 4
1 dŸwignia skoku zaworu
1.1 trzpieñ
2 wa³ek
3 wy³¹cznik
3.1 œruba regulacyjna
4.1 chor¹giewka steruj¹ca
4.2 krzywka tarczowa
5 wy³¹cznik szczelinowy
6 dŸwignia prze³¹czaj¹ca

6.1 rolka
6.2 sprê¿yna
7 wy³¹cznik elektryczny
8 wy³¹cznik pneumatyczny
8.1 dysza (w prze³¹czniku)
8.2 przys³ona (w prze³¹czniku)
9 mikroprze³¹cznik pneumatyczny
20 p³yta do zamontowania

na trzpieniu si³ownika lub
grzyba zaworu regulacyjnego
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Indukcyjny nadajnik stanów granicznych typ 4746-x2 typ 4746-0281

Obwód pr¹du steruj¹cego
wzmacniacz sygna³ów prze³¹czaj¹cych

zgodnie z norm¹ EN 60 947-5-6

prze³¹cznik trój¿y³owy
napiêcie robocze

10 do 30 V

Wy³¹cznik szczelinowy SJ 3,5-NO2) SJ 3,5 SN SJ 5,5-S1N SB 3,5 -E2

Dopuszczalna temperatura otoczenia 1)
-20 do 70°C -20 do 100°C –20°C do 100°C -20 do 70°C

z metalowym d³awikiem kablowym -40 do 70°C -50 do 100°C –40°C do 100°C -25 do 70°C

Pod³¹czenie elektryczne 1 zacisk kablowy M20 x 1,5 dla zacisków od 5,5 mm do 13 mm
zaciski œrubowe dla przewodów o przekroju od 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Stopieñ ochrony IP 65

Ciê¿ar oko³o 0,7 kg

Elektryczny nadajnik stanów granicznych typu 4746-x3 · podane parametry obowi¹zuj¹ dla zestyków srebrnych i poz³acanych

Element prze³¹czaj¹cy mikroprze³¹cznik elektryczny: styk prze³¹czny/SPDT (single-pole/double-throw)

Obci¹¿alnoœæ pr¹d zmienny: 220 V, 6,9 A
pr¹d sta³y: 220 V, 0,25 A · 20 V, 6,9 A

Dopuszczalna temperatura otoczenia 1)
-20 do 85°C

z metalowym d³awikiem kablowym -40 do 85°C

Pod³¹czenie elektryczne 1 zacisk kablowy M20 x 1,5 dla zacisków od 5,5 mm do 13 mm
zaciski œrubowe dla przewodów o przekroju od 0,2 mm2 do 2,5 mm2

Stopieñ ochrony IP 65

Ciê¿ar oko³o 0,7 kg

Pneumatyczny nadajnik stanów granicznych typu 4746-04

Element prze³¹czaj¹cy wy³¹cznik krañcowy z mikroprze³¹cznikiem pneumatycznym

Zasilanie ciœnienie zasilaj¹ce 1,4 bar (20 psi), obci¹¿enie chwilowe do 4 bar (60 psi)

Zu¿ycie powietrza 0,04 mn
3/h

Wyjœcie 0 lub 1,4 bar (20 psi)

Wydajnoœæ
1 wy³¹cznik zamkniêty: 0,7 mn

3/h
2 wy³¹cznik zamkniêty: 1,0 mn

3/h

Dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 60°C

Stopieñ ochrony IP 54

Ciê¿ar oko³o 0,75 kg

Materia³y

Obudowa i pokrywa aluminium, lakierowane proszkowo

DŸwignia z wa³kiem 1.4571

D³awik kablowy M20 x 1,5 · poliamid czarny

Zakres skoku

Monta¿ zgodnie z norm¹ IEC 60534-6 dŸwignia I: 7,5 mm do 60 mm · dŸwignia II: 60 mm do 180 mm

Monta¿ na ustawniku pozycyjnym typu 4763/5 skok jak ustawnika pozycyjnego
1) Nale¿y zwracaæ uwagê na ograniczenie w postaci dopuszczalnej temperatury na œwiadectwie kontroli typu
2) Urz¹dzenia wyprodukowane do 2006 r. z wy³¹cznikiem szczelinowym typu SJ 3,5 N

Tabela 2 · Dane techniczne nadajnika stanów granicznych typu 4746-2 w grupie zap³onowej Ex ia ATEX

Maks. wartoœæ pod³¹czana do certyfikowanych iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych

Nadajnik stanów granicznych Typ 4746-12 Typ 4746-13

Wy³¹czniki krañcowe indukcyjne elektryczne

Ui 16 V 16 V 45 V

Ii 52 mA 25 mA -

Pi 169 mW 64 mW 2 W

Ci - czynna pojemnoœæ wewnêtrzna 60 nF 50 nF
pomijalnie ma³a

Li - czynna indukcyjnoœæ wewnêtrzna 160 mH 250 mH

Klasa temperatury Dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z certyfikatem wzoru konstrukcyjnego
(obowi¹zuj¹ dodatkowo dane techniczne w tab. 1)

T4 -45 do 80°C -45 do 100°C -45 do 80°C

T5 -45 do 70°C -45 do 81°C -45 do 70°C

T6 -45 do 60°C -45 do 66°C -45 do 60°C

3



Tabela 3 · Histereza (obszar nieczu³oœci)

Typ 4746 -x2 -x3 -04

D³ugoœæ
dŸwigni L

histereza

50 mm 0,15 (0,25*) mm 0,6 mm 0,75 mm

120 mm 0,30 (0,55*) mm 1,0 mm 1,5 mm

* wykonanie specjalne

Dane zamówieniowe

Nadajnik stanów granicznych typu 4746 -x2/ -x3/ -04

dzia³aj¹cy jako styk zwierny i rozwierny

do sygnalizacji po³o¿enia zaworu otw./zamk.

ew. wykonanie specjalne

Wyposa¿enie dodatkowe
elementy monta¿owe do zabudowy na

ustawniku pozycyjnym typu 4763/4765
zaworze z jarzmem zgodnie z NAMUR i z dŸwigni¹ I lub II
zaworze z kolumn¹ wspieraj¹c¹ i z dŸwigni¹ I lub II

przejœciówka 1
2 NPT do pod³¹czenia do instalacji elektrycznej
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Wymiary w mm

powietrze doprowadzane
z zewn¹trz

2
7
,5

7
6

4
4
,5

1
8

3
7

1
8

15
83

74
92

83

Typ 4746-x2, -x3 · Przy³¹cze powietrza doprowadzanego
z zewn¹trz · otwór gwintowany G 1

8

Typ 4746-04 · Przy³¹cza powietrza, otwór gwintowany
G 1

8 lub 1
8 NPT

przy³¹cza
powietrza

wyjœcie

3
2

1
4
8

3
0

7
1

7
7

ciœnienie
zasilaj¹ce

jarzmo zgodnie z NAMUR

œruba mocuj¹ca M8

jarzmo zgodnie z NAMUR

4

W przypadku zabudowy na pneumatycznym ustawniku pozycyjnym typu 4765 i elektropneumatycznym ustawniku pozycyjnym
typu 4763 wymiary podano w aktualnej instrukcji obs³ugi i monta¿u EB 8365.
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Typ 4746-x3Typ 4746-x2

Pod³¹czenie elektryczne

Typ 4746-0281

Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 4746

Rodzaj certyfikatu Numer certyfikatu Data Uwagi

Unijny certyfikat wzoru konstrukcyjnego PTB 98 ATEX 2114 03.09.1998 II 2 G EEx ia IIC T6

1. uzupe³nienie 07.03.2003 zmienione oznaczenia typu:
typ 4746-2 i 4746-3 na typ 4746-12 i 4746-13

Deklaracja zgodnoœci PTB 02 ATEX 2012 X 05.04.2002 II 3 G EEx nA II T6, strefa 2;
typ 4746-82 i 4746-83

Certyfikat GOST B 02637 26.02.2009 0 Ex ia IIC T6 X

Certyfikat CSA 1607226
(LR 54227-1)

16.09.2005 Intrinsically Safe Entity

Ex ua IIC T6; Class I, strefa 0

Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Class II, Div. 1, Groups E, F, G; Class III
typ 4746-32 i 4746-33

Certyfikat FM 3020228 28.02.2005 Class I, II, III, Div. 1, Gr. A, B, C, D, E, F, G

Cl. I, Zone 0 AEx ia IIC T6; Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D

Cl. II, Div. 2, Gr. F, G; Cl. III; NEMA 3R, z indukcyjnymi
i elektrycznymi wy³¹cznikami krañcowymi; typ 4746-3

Certyfikat NEPSI GYJ101085 16.06.2010 Ex ia IIC T4...T6; wa¿ny do 15.06.2015; typ 4746-12

GYJ101086X 16.06.2010 Ex ia IIC T4...T6; wa¿ny do 15.06.2015; typ 4746-82

T 8365 PL

wzmacniacz
przekaŸnikowy

wed³ug EN 60 947-5-6

Certyfikaty bezpieczeñstwa znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi lub mo¿na je uzyskaæ na zapytanie.



Sposób kodowania oznaczenia urz¹dzenia

Elektryczny lub pneumatyczny nadajnik stanów granicznych typ 4746 x x x x 2 x x 0 x x x 0

Wykonanie Ex

brak 0

II 2 G EEx ia IIC T6 wg ATEX 1

CSA/FM intrinsically safe / non incendive 3

II 3 G EEx nA II T6 wg ATEX 8

Typ

indukcyjny 2

elektryczny 3

pneumatyczny 0 4

Styki

wy³¹cznik szczelinowy SJ 3,5 -NO (zgodny z NAMUR - otwieraj¹cy) 2 0 0 1 0

wy³¹cznik szczelinowy SJ 3,5 -SN,
(w obwodzie zabezpieczaj¹cym zgodnym z NAMUR – otwieraj¹cym) 2 1 0 1 0

wy³¹cznik szczelinowy SJ 3,5 -S1N,
(w obwodzie zabezpieczaj¹cym zgodnym z NAMUR – otwieraj¹cym) 2 1 1 1 0

SAIA - mikrowy³¹cznik elektryczny typ XGK 3 (styki srebrne) 3 2 0 1 0

SAIA - mikrowy³¹cznik elektryczny typ XGK3-81 (styki poz³acane) 3 2 1 1 0

mikroprze³¹cznik pneumatyczny 0 4 4 0 0

wy³¹cznik szczelinowy SJ 3,5 -E2, (prze³. trój¿y³owy), kierunek dzia³ania „zamyka“ 0 2 8 1 1 0

Przy³¹cze elektryczne

brak 0 4 4 0 0

d³awik kablowy M20 x 1,5 czarny (tworzywo sztuczne) 1 0

Przy³¹cze pneumatyczne

brak 0

ISO 228/1-G 1
8 0 4 4 0 0 1

1
8-27 NPT 0 4 4 0 0 2

Wykonania specjalne

brak 0 0 0

cerfytikat NEPSI Ex ia, typ 4746-12 indukcyjny 1 2 2 0 0 9

cerfytikat NEPSI Ex nl, typ 4746-82 indukcyjny 8 2 2 0 1 0

certyfikat GOST-Ex, Ex ia, typ 4746-1... 1 2/3 0 1 3
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Zmiany techniczne zastrze¿one.
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