
Elektroniczny nadajnik stanów granicznych, typ 3738-20

z opcjonalnym zaworem elektromagnetycznym
dla si³owników obrotowych zamknij/otwórz

Zastosowanie

Elektroniczny nadajnik stanów granicznych do realizacji funk-
cji zamknij/otwórz dla sygnalizacji po³o¿eñ krañcowych
si³owników obrotowych, opcjonalnie ze zintegrowanym zawo-
rem elektromagnetycznym.

Cechy charakterystyczne

• automatyzacja armatury o dzia³aniu zamknij/otwórz
• nadajnik stanów granicznych i opcjonalny zawór elektroma-

gnetyczny w zwartej obudowie lub z powszechnie dostêpny-
mi w handlu zewnêtrznymi zaworami elektromagnetycznymi
(Ex ia, Ex e)

• sprawdzona koncepcja obs³ugi ustawników pozycyjnych serii
373x: ³atwa obs³uga niezale¿na od sposobu zamontowania
urz¹dzenia i wybór poleceñ za pomoc¹ przycisku obrotowego

• bezproblemowa integracja z istniej¹cymi systemami
– zestyki spe³niaj¹ce zalecenia NAMUR (IEC 60947-5-6)
– zawór elektromagnetyczny 24 V DC
– wykonanie iskrobezpieczne

• kompaktowa zabudowa i ³atwa obs³uga
• dowolne po³o¿enie monta¿owe zgodnie z przepisami

VDI/VDE 3845, poziom 2
– bezstykowy, nie ulegaj¹cy mechanicznemu zu¿yciu

czujnik skoku
– czujnik magnetorezystancyjny
– brak mechanicznego sprzêg³a
– brak koniecznoœci wzorcowania
– stabilne wartoœci pomiarowe i nie ulegaj¹ce przesuniêciu

punkty prze³¹czania
– du¿a dok³adnoœæ

• zasilanie elektryczne nadajnika sygna³ów granicznych
w technice dwuprzewodowej wy³¹cznie sygna³em zgodnym
z zaleceniami NAMUR

• automatyczna inicjalizacja
• dobrze czytelny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny zmo¿liwo-

œci¹ zmiany kierunku odczytu, dioda LED do sygnalizacji
stanu zaworu elektromagnetycznego

• przy³¹cze komunikacyjne dla zapewnienia wygodnej
parametryzacji i sporz¹dzania dokumentacji

• certyfikat bezpieczeñstwa, zastosowanie w obwodach pe³ni¹-
cych funkcjê bezpieczeñstwa zgodnie z norm¹ IEC 61508

• funkcje diagnostyczne
– test skoku czêœciowego (PST)
– licznik liczby obrotów
– licznik czasu pracy
– pomiary czasu spoczynku i czasu przestawienia
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Rys. 1  ·  Nadajnik stanów granicznych, typ 3738,
z otwart¹ pokryw¹

Rys. 2  ·  Nadajnik typu 3738 zamontowany na si³owniku
t³okowym



Wykonania

Nadajnik stanów granicznych ze zintegrowanym zaworem
elektromagnetycznym – typ 3738-20-xxx1400xxx000

Nadajnik sygna³ów granicznych ze zintegrowanym zaworem
elektromagnetycznym stanowi wraz z si³ownikiem obrotowym
zwart¹ jednostkê ³atw¹ do zamontowania Dziêki zastosowaniu
odpowiednio wyprofilowanej uszczelki zawór elektromagne-
tyczny realizuje funkcjê 3/2-drogow¹ lub 5/2-drogow¹.
To wykonanie mo¿na montowaæ bezpoœrednio na si³ownikach
obrotowych typu BR 31b firmy Pfeiffer. Nie ma potrzeby mon-
towania zewnêtrznego orurowania.

Nadajnik sygna³ów granicznych przeznaczony dla zew-
nêtrznego zaworu elektromagnetycznego –
typ 3738-20-xxx1000xxxx00
Nadajnik sygna³ów granicznych przeznaczony dla zewnêtrz-
nego zaworu elektromagnetycznego umo¿liwia uzyskiwanie
mocy prze³¹czania do 18 W przy zasilaniu 24 V DC, dziêki
czemu mo¿ne wspó³pracowaæ ze wszystkimi powszechnie
stosowanymi zaworami elektromagnetycznymi, tak¿e w wy-
konaniu Ex e.

Sposób dzia³ania

Ten nadajnik sygna³ów granicznych jest przeznaczony do
monta¿u na si³ownikach obrotowych. Pomiar aktualnego k¹ta
obrotu jest przeprowadzany bezdotykowo przez œrubê elektro-
magnetyczn¹ umieszczon¹ centrycznie na wa³ku si³ownika.
Nie ma potrzeby wzorcowania œruby elektromagnetycznej. Za
pomoc¹ czujnika AMR zamontowanego w nadajniku stanów
granicznych oraz znajduj¹cego siê za nim elektronicznego
uk³adu pomiarowego (1) ustala siê kierunek wytwarzanego
pola magnetycznego, a dziêki temu obrót si³ownika.
Prac¹ si³ownika obrotowego steruje zintegrowany lub
zewnêtrzny zawór elektromagnetyczny (7), który przetwarza
sygna³ binarny generowany przez elektryczny uk³ad steruj¹cy
(6) na binarny sygna³ ciœnienia.
Za pomoc¹ po³o¿enia bezpieczeñstwa wy³¹cznika krañcowe-
go (zestyk A, 13) i po³o¿enia pracy wy³¹cznika krañcowego
(zestyk B, 14) w po³o¿eniach krañcowych wysy³any jest sygna³
graniczny. Wy³¹czniki mo¿na nastawiaæ w ca³ym zakresie ob-
rotu si³ownika. Wy³¹cznik krañcowy C (15) sygnalizuje
osi¹gniêcie okienka docelowego PST podczas realizacji testu
skoku skoku czêœciowego. Zestyk alarmowy St (16) sygnalizuje
wygenerowanie komunikatów o stanie i b³êdach.
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Schematy dzia³ania
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Rys. 3  ·  Typ 3738-20-xxx1400xxx000
wykonanie ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym
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Rys. 4  ·  Typ 3738-20-xxx1000xxx000
wykonanie z zewnêtrznym zaworem elektromagnetycznym

Legenda do rys. 3 i 4

1 czujnik AMR z elektronicznym
uk³adem pomiarowym

2 przetwornik analogowo-cyfrowy
3 mikroprocesor
4, 5 separacja galwaniczna
6 sterowanie prac¹ zaworu

elektromagnetycznego
7 zawór elektromagnetyczny

(zintegrowany, zewnêtrzny)
8 wzmacniacz pneumatyczny
9 wyœwietlacz
10 przycisk obrotowy (obs³uga

w miejscu zamontowania
urz¹dzenia)

11 dioda LED zaworu elektro-
magnetycznego

12 zasilanie wewnêtrzne

13 zestyk A zgodnie z zaleceniami NAMUR
(wy³¹cznik krañcowy po³o¿enia bezpieczeñstwa)

14 zestyk B zgodnie z zaleceniami NAMUR
(wy³¹cznik krañcowy po³o¿enia roboczego)

15 zestyk C (sygna³ osi¹gniêcia okienka docelowego testu PST)
16 zestyk St zgodnie z zaleceniami NAMUR

(zestyk sygnalizacji zak³ócenia w pracy)

sygna³ ste-
ruj¹cy zawo-
rem elektro-
magnetycz-
nym:
V1 lub V3

sygna³ ste-
ruj¹cy zawo-
rem elektro-
magnetycz-
nym: V1

interfejs
SSP

interfejs
SSP



Je¿eli, w przypadku wiêkszych si³owników, potrzebna jest wiêksza
moc pneumatyczna, to do dyspozycji jest wykonanie nadajnika sta-
nów granicznych z zewnêtrznym zaworem elektromagnetycznym.

Obs³uga

Do obs³ugi nadajnika stanów granicznych w miejscu jego zamon-
towania s³u¿y przycisk obrotowy i wyœwietlacz ciek³okrystaliczny.
Funkcje rozruchowe, wyœwietlanych komunikatów i serwisowe
ustawia siê za pomoc¹ kodów (od P0 do P28).
W przypadku komunikatów alarmowych i informuj¹cych o b³ê-
dach wyœwietlany jest na wyœwietlaczu przyporz¹dkowany do
nich kod b³êdu.
Komfortow¹ obs³ugê za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW umo-
¿liwia interfejs SSP s³u¿¹cy do pod³¹czenia za pomoc¹ kabla
z przejœciówk¹ nadajnika stanów granicznych do komputera.

Monta¿

Nadajnik stanów granicznych typu 3738-20 montuje siê na
si³ownikach obrotowych z wykorzystaniem p³yty monta¿owej
zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845, poziom 2.
W zale¿noœci od wysokoœci wa³ka zabieraka si³ownika obrotowe-
go s¹ do dyspozycji ró¿ne elementy wyposa¿enia dodatkowego.

Przy³¹cza pneumatyczne

Eksploatacja z zewnêtrznym zaworem elektromagnetycznym:
Ciœnienie na wejœciu do zewnêtrznego zaworu elektromagnetycz-
nego nie mo¿e byæ wy¿sze od maks. ciœnienia powietrza zasi-
laj¹cego (zob. dane producenta zaworu elektromagnetycznego).
Eksploatacja ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym
Ciœnienie powietrza zasilaj¹cego na wejœciu nie mo¿e byæ wiê-
ksze ni¿ 6 bar.
Przed pod³¹czeniem nale¿y dok³adnie przedmuchaæ
przewody doprowadzaj¹ce powietrze.
W przypadku zastosowania odpowiednich si³owników pneu-
matycznych nie ma potrzeby montowania zewnêtrznego oru-
rowania. Po³¹czenia pneumatyczne s¹ realizowane poprzez
otwory w p³ycie monta¿owej i w si³owniku.

Przy³¹cza elektryczne

Nadajnik stanów granicznych jest zasilany elektrycznie po-
przez przy³¹cze wy³¹cznika krañcowego A. Nie ma potrzeby
doprowadzenia dodatkowego zasilania.
Wprowadzenie przewodów

Gwinty przy³¹czeniowe dla komory zaciskowej s¹ wykonane
jako M20 x 1,5.
Przy³¹cza elektryczne s¹ wykonane jako zaciski œrubowe dla
przewodu o przekroju od 0,2 mm² do 1,5 mm², momenty
doci¹gaj¹ce przynajmniej 0,5 Nm.

Zastosowanie w uk³adach zabezpieczaj¹cych

Niezawodna sygnalizacja po³o¿eñ krañcowych

Wszystkie zestyki prze³¹czaj¹ce nadajnika stanów granicz-
nych typu 3738-20 zachowuj¹ siê zgodnie z norm¹ DIN EN
60947-5-6 i zgodnie z norm¹ TÜV/IEC 61508 mog¹ byæ sto-
sowane w uk³adach realizuj¹cych funkcje bezpieczeñstwa w
klasie do SIL 2 (jednokana³owo) i SIL 3 (uk³ady redundantne).
Zestyki mog¹ by³ stosowane jako zwierne lub rozwierne. Stany
ich za³¹czenia s¹ sygnalizowane zgodnie z norm¹ DIN EN
60947-5-6. Zestyk A jest przyporz¹dkowany do po³o¿enia
krañcowego po³o¿enia bezpieczeñstwa (wy³¹cznik krañcowy
po³o¿enia bezpieczeñstwa). Po³o¿enie bezpieczeñstwa jest
po³o¿eniem krañcowym, w które sprê¿yny powrotne przesta-
wiaj¹ si³ownik jednostronnego dzia³ania wtedy, gdy do zawo-
rów elektromagnetycznych nie jest doprowadzone napiêcie.

Niezawodne odpowietrzanie

Je¿eli zastosowano opcjonalny zintegrowany zawór elektro-
magnetyczny, to w przypadku, gdy do zaworu elektromagne-
tycznego nie jest doprowadzane napiêcie, nadajnik stanów
granicznych otwiera swoje wyjœcie pneumatyczne kieruj¹c po-
wietrze zasilaj¹ce do atmosfery i dziêki temu odpowietrza
pod³¹czony si³ownik.
Wy³¹czniki krañcowe mog¹ byæ stosowane w uk³adach
realizuj¹cych funkcje bezpieczeñstwa w klasie do SIL 2
(jednokana³owo) i SIL 3 (uk³ady redundantne) zgodnie z norm¹
IEC 61508.
Niezawodna sygnalizacja po³o¿eñ krañcowych i pewne od-
powietrzenie s¹, zgodnie z za³o¿eniem w³aœciwym dla kon-
cepcji SIL, niezale¿nymi funkcjami.
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Tabela 1  ·  Dane techniczne nadajnika sygna³ów granicznych

Elektroniczny nadajnik stanów
granicznych, typ

3738-20-xxx1400xxx000 3738-20-xxx1000xxx000

Wykonanie ze zintegrowanym
zaworem elektromagnetycznym

dla zewnêtrznego
zaworu elektromagnetycznego

K¹t obro-
tu

minimalny od 0° do 30°

maksymalny od 0° do 170°

Komuni-
kacja

komunikacja lokalna interfejs SSP firmy SAMSON z kablem przejœciowym dla portu szeregowego

oprogramowanie TROVIS-VIEW z modu³em bazy danych 3738-20

Zasilanie powietrze zasilaj¹ce od 2,4 bar do 6 bar zgodnie z zaleceniami producenta zaworu elek-
tromagnetycznego

jakoœæ powietrza zgodnie z norm¹ ISO 8573-1 z 2004 r.
maks. wielkoœæ i gêstoœæ cz¹steczek: klasa 4
zawartoœæ oleju: klasa 3
wilgoæ i woda: klasa 3
punkt rosy przynajmniej 10 K poni¿ej najni¿szej
oczekiwanej temperatury otoczenia

zgodnie z zaleceniami producenta zaworu elek-
tromagnetycznego

Zasilanie elektryczne zasilanie nadajnika stanów granicznych poprzez zestyk A zgodnie z norm¹ DIN EN 60947-5-6

Dop. temperatura otoczenia od –25°C do 80 °C od –40°C do 80 °C

Ponadto obowi¹zuj¹ ograniczenia zawarte w ateœcie wzoru konstrukcyjnego

Wp³yw temperatury ± 0,7 % / 90° k¹t obrotu poza dopuszczalny zakres temperatury

wstrz¹sów ≤ 0,25 % do 2500 Hz i 4 g zgodnie z norm¹ IEC 770

Zgodnoœæ elektromagnetyczna spe³nione s¹ wymagania norm EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 i NE 21

Przy³¹cza elektryczne 4 zaciski kablowe M20 x 1,5 dla zacisków od 6 mm do 12 mm,
zaciski œrubowe dla przewodów o przekroju od 0,2 mm² do 2,5 mm²

Ochrona przeciwwybuchowa por. dopuszczenia zgodnie z tabel¹ 2

Stopieñ ochrony IP 66

Atest
bezpie-
czeñstwa

niezawodna sygnalizacja
po³o¿eñ krañcowych

wy³¹czniki krañcowe mog¹ byæ stosowane w uk³adach realizuj¹cych funkcje bezpieczeñstwa w klasie
do SIL 2 (jednokana³owo) i SIL 3 (uk³ady redundantne) zgodnie z norm¹ IEC 61508

niezawodne
odpowietrzanie

Wy³¹czniki krañcowe mog¹ byæ stosowane w
uk³adach realizuj¹cych funkcje bezpieczeñstwa w
klasie do SIL 2 (jednokana³owo) i SIL 3 (uk³ady
redundantne) zgodnie z norm¹ IEC 61508, zob.
„Zastosowanie w uk³adach zabezpieczj¹cych“

zgodnie z zaleceniami producenta zaworu elek-
tromagnetycznego

Materia³y korpus ciœnieniowy odlew aluminium EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) zgodnie z norm¹ DIN EN 1706, la-
kierowany proszkowo

pokrywa obudowy PC

uszczelka pokrywy PU

pokrêt³o PC

magnes twardy ferryt

Ciê¿ar oko³o 1,2 kg oko³o 1,0 kg

Zestyki · tylko do pod³¹czenia zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6, polaryzacja dowolna, separacja galwanicza

Zestyki prze³¹czaj¹ce zestyk rozwierny (NC) · zestyk zwierny (NO)

nie zadzia³a³y/bez awarii ≥ 2,1 mA · ≤ 1,2 mA

zadzia³a³y/awaria ≤ 1,2 mA · ≥ 2,1 mA

Histereza 1 %

Zestyki zestyk A
po³o¿enie bezpieczeñstwa
dla wy³¹cznika krañcowe-
go (napiêcie nie jest do-
prowadzane do zaworu
elektromagentycznego)

PTO (power to open): poni¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w dolne po³o¿enie krañcowe
PTC (power to close): powy¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w górne po³o¿enie krañcowe

zestyk B
wy³¹cznik krañcowy w
po³o¿eniu roboczym (na-
piêcie jest doprowadzane
do zaworu elektromagne-
tycznego)

PTO (power to open): poni¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w dolne po³o¿enie krañcowe
PTC (power to close): powy¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w górne po³o¿enie krañcowe

sygna³ uszkodzenia przewodu zgodnie z norm¹ DIN EN 60947-5-6
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Elektroniczny nadajnik stanów
granicznych, typ

3738-20-xxx1400xxx000 3738-20-xxx1000xxx000

Wykonanie ze zintegrowanym
zaworem elektromagnetycznym

dla zewnêtrznego
zaworu elektromagnetycznego

Zestyki zestyk C
sygna³ po osi¹gniêciu
okienka docelowego pod-
czas zaawansowanego te-
stu skoku czêœciowego
po³o¿enie poœrednie
wy³¹cznika krañcowego

prze³¹cza po osi¹gniêciu okienka docelowego testu PST
(= wartoœæ koñcowa skoku w teœcie PST ± ½ zakresu tolerancji testu PST)

PTO (power to open): poni¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w dolne po³o¿enie krañcowe
PTC (power to close): powy¿ej zestyku prze³¹czaj¹cego prze³¹cza w górne po³o¿enie krañcowe

zestyk St
zestyk alarmowy

prze³¹cza, gdy wygenerowane zosta³y komunikaty stanu i b³êdu
funkcja prze³¹czaj¹ca zestyku rozwiernego (NC) nie mo¿e byæ zmieniana

Natê¿enie pr¹du, gdy zestyk A nie
jest pod³¹czony

zestyk B: I = 50 µA (uszkodzenie przewodu)
zestyk C: I = 1,2 mA
zestyk St: I = 1,2 mA

Tabela 1.1  ·  Dane techniczne zaworu elektromagnetycznego

Zintegrowany zawór elektromagnetyczny (nadajnik stanów granicznych typu 3738-20-xxx1400xxx000)

Wykonanie funkcja 3/2-drogowa lub 5/2-drogowa; funkcje realizowane za pomoc¹ profilowanej uszczelki

Wspó³czynnik KVS 0,32

Trwa³oœæ u¿ytkowa 1 000 000 prze³¹czeñ

Zakres temperatury (eksploatacja) od –25°C do +80°C

Napiêcie prze³¹czaj¹ce

napiêcie nominalne 24 V DC, polaryzacja dowolna, separacja galwaniczna

pobór pr¹du I = 2,7 x
U

3650 Ω
– 3,325 mA  ·  odpowiada 14,4 mA dla 24 V DC

sygna³ 0 bez funkcji szczelnego zamkniêcia < 6 V DC

sygna³ 1
min. 18 V DC
maks. 32 V DC

Moc prze³¹czania 24 V DC; 15,2 mA (0,36 W)

Czas trwania za³¹czenia 100 %

Granica zniszczenia 32 V DC

Zewnêtrzny zawór elektromagnetyczny (dla nadajnika stanów granicznych typu 3730-20-xxx1000xxx000)

Przestrzegaæ zaleceñ producenta oraz przepisów ochrony przeciwwybuchowej!

Napiêcie nominalne 24 V DC, maks. 18 W

Napiêcie prze³¹czaj¹ce

sygna³ 0 bez funkcji szczelnego zamkniêcia < 6 V DC

sygna³ 1 min. 19,6 V DC

Tabela 2  ·  Dopuszczenia dla zastosowañ w strefach zagro¿onych wybuchem (Ex)

Typ dopuszczenia Numer dopuszczenia Data Uwagi

Unijny atest wzoru konstrukcyjnego PTB 08 ATEX 2039 X 16.03.2009 Typ 3738-20-110...
II 2G Ex ia IIC T6;  II 2D Ex ia IIIC T80°C IP66

1. uzupe³nienie 20.10.2009 Typ 3738-20-310...
II 2G Ex eb[ia] IIC T4;  II 2D Ex tb IIICAT80°C IP66

GOST POCC DE 0.5.B03116 27.09.2010 Typ 3738-20-113...
0 Ex ia IIC T6 x, DIP A21 T80°C IP 66
Typ 3738-20-313...
2 Ex e [ia] IIC T4X, DIPA21 T80°C IP 66
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Przy³¹cza elektryczne

_ +

282

Anschluss nach EN 60947-5-6

24 V DC

281

_+

8281

24 V DC

V1 V3

PTO

PTC

_ +_ +

62 6184 83

CSTAT B

+_ _ +

414252 51

515242 41

A

Rys. 5  ·  Wykonanie ze zintegrowanym zaworem elektromagnetycznym typu 3738-20-xxx1400xxx000
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Rys. 6  ·  Wykonanie dla zewnêtrznego zaworu elektromagnetycznego typu 3738-20-xxx1000xxx000

przy³¹cze zgodnie z norm¹ DIN EN 60947-5-6

przy³¹cze zgodnie z norm¹ DIN EN 60947-5-6
zgodnie z zalece-
niami producenta
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Rys. 7  ·  Rysunek wymiarowy nadajnika stanów granicznych typu 3738

Wymiary
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Kod artyku³u

Elektroniczny nadajnik stanów granicznych typ 3738-20 x x x 1 x 0 0 x x x x 0 x

z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym

Ochrona przewciwwybuchowa

brak 0 0 0

ATEX: II 2G Ex ia IIC T6; II 2D Ex ia IIIC T80 °C IP66
ATEX: II 2G Ex eb[ia] IIC T4; II 2D Ex tb IIIC T80 °C IP66

1
3

1
1

0
0

GOST: 0 Ex ia IIC T6 x, DIP A21 T80°C IP 66
GOST: 2 Ex e [ia] IIC T4X, DIP A21 T80°C IP 66

1
3

1
1

3
3

0

Zawór elektromagnetyczny

zewnêtrzny 0

zintegrowany 4 0

Producent

SAMSON 0

AIR TORQUE 1

Korpus

standardowe aluminium, o powierzchni fakturowanej, kolor czarny RAL 9005 1

Pokrywa

szarobe¿owa 0

czarna 1

srebrnoszara 3

Atest bezpieczeñstwa

TÜV/IEC 61508 (dla niezawodnej sygnalizacji po³o¿eñ
krañcowych)

0 2

Zastosowania specjalne

brak 0



Tekst zamówienia

Elektroniczny nadajnik
stanów granicznych typ 3738-20
Ochrona przewciwwybuchowa tak/nie
Zawór elektromagnetyczny zintegrowany lub

zewnêtrzny
Producent SAMSON/

AIR TORQUE
Wykonanie pokrywy zgodnie z kodem artyku³u
Atest bezpieczeñstwa tak/nie
Zastosowania specjalne
Wyposa¿enie dodatkowe do zamontowania
TROVIS-VIEW
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Tabela 3  ·  Wyposa¿enie dodatkowe Nr katalogowy

Monta¿ na si³ownikach obrotowych zgodnie z przepisami
VDI/VDE 3845, poziom 2

monta¿ (wysokoœæ wa³ka 20 mm),
np. zawór firmy Pfeiffer typu BR 31b,
wielkoœæ od 100 do 150

1400-9859

monta¿ (wysokoœæ wa³ka 30 mm)
np. zawór firmy Pfeiffer typu BR 31b,
wielkoœæ od 220 do 600

1400-9860

monta¿ (wysokoœæ wa³ka 50 mm)
np. zawór firmy Pfeiffer typu BR 31b,
wielkoœæ od 900 do 1200

1400-9861

monta¿ (wysokoœæ wa³ka 50 mm, œrednica
wa³ka ≥ 88 mm), np. zawór firmy Pfeiffer
typu BR 31b, wielkoœæ 2000

1402-0332

p³yta monta¿owa (czarna) G ¼ 1380-1266

p³yta monta¿owa (czarna) ¼ NPT 1380-1268

p³yta monta¿owa (czarna)
dla wolnego orurowania G ¼

1380-1738

p³yta monta¿owa (czarna)
dla wolnego orurowania G ¼

1380-1739

Zaciski kablowe (M20 x 1,5)

mosi¹dz, niklowany 1880-4875

stal nierdzewna 1.1305 8808-0160

wykonanie dla EEx e:
czarne tworzywo sztuczne

8808-0180

wykonanie dla EEx e:
niebieskie tworzywo sztuczne

8808-0181

Program konfiguracyjny i obs³ugowy TROVIS-VIEW
firmy SAMSON

TROVIS-VIEW z modu³em bazy
danych 3738-20

przejœciówka portu szeregowego (interfejs SSP
firmy SAMSON – gniazdo RS 232 (komputer))

1400-7700

izolowana przejœciówta portu USB (port SSP
firmy SAMSON – gniazdo USB (komputer))

1400-9740


