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Zawory proporcjonalne
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Przetwornik e/p

Typ 6111 6116 6126 6127

Rodzaj zabudowy na szynie
monta¿owej

urz¹dzenie
obiektowe

urz¹dzenie
przemys³owe

panelowe,
rozmiar 19", 7 TE

Wykonanie Ex EEx ia
PTB

EEx ia, EEx d, PTB,
FM, CSA, standard

australijski 1)

– –

Stopieñ ochrony IP 20 IP 54, IP 65, NEMA 4 IP 54, IP 65 IP 00

Wejœcie

0 do 20 mA • •

4 do 20 mA • • • •

0 do 10 V •

2 do 10 V •

Wyjœcie

0,2 do 1 bar • • • •

0,4 do 2 bar • • 2) • •

zakresy specjalne
0,1 do 8 bar • • 2) •

Zasilanie 0,4 bar ponad maksymaln¹ wartoœæ ciœnienia steruj¹cego, max. 10 bar max. 2,4 bar

Przy³¹cze elektryczne zacisk typu Phönix
lub wtyczka k¹towa

DIN 43650 A

M20x1,5
1

2-14 NPT
wtyczka k¹towa

wedug DIN 43650 A
elektropneumatyczne

z³¹cze wtykowe
typ F

Przy³¹cze pneumatyczne M10x1, G 1
8;

NPT 1
8

NPT 1
4; G 1

4 NPT 1
4; G 1

4 elektropneumatyczne
z³¹cze wtykowe

typ F

Dalsze informacje
patrz karta katalogowa T 6111 T 6116 T 6126 T 6127

1) inne na zapytanie
2) nie dla urz¹dzeñ typu EEx d
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Przetwornik p/e

Typ 6132 6134

Rodzaj zabudowy na szynie
monta¿owej

panelowe,
rozmiar 19", 4 TE

na szynie
monta¿owej

panelowe,
rozmiar 19", 4 TE

urz¹dzenie
obiektowe

Wykonanie Ex – – – – EEx ib

Stopieñ ochrony IP 20 IP 00 IP 20 IP 00 IP 54

Wejœcie

0,2 do 1 bar • • • • •

0,4 do 2 bar • • • •

Wyjœcie

0 do 20 mA • •

4 do 20 mA • • • • •

0 do 5 V •

1 do 5 V •

0 do 10 V • •

2 do 10 V • •

Zasilanie 230 VAC, 115 V AC,
24 V AC, 24 V DC 24 V�

Przy³¹cze elektryczne przewód cztero¿y³owy przewód dwu¿y³owy

zaciski
dla przewodów
0,5 do 2,5 mm2

elektropneuma-
tyczne z³¹cze
wtykowe typ F

zaciski
dla przewodów
0,5 do 2,5 mm2

elektropneuma-
tyczne z³¹cze
wtykowe typ F

Pg 13,5; zaciski
dla przewodów
0,5 do 2,5 mm2

Przy³¹cze pneumatyczne 4x1 PE elektropneuma-
tyczne z³¹cze
wtykowe typ F

4x1 PE elektropneuma-
tyczne z³¹cze
wtykowe typ F

NPT 1
4; G 1

4

Dalsze informacje
patrz karta katalogowa T 6132 T 6134



Regulator elektroniczny
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Typ TROVIS 6497 TROVIS 6493 TROVIS 6412, TROVIS 6442

Rodzaj zabudowy tablicowa tablicowa tablicowa (6412) lub
panelowa, rozmiar 19" (6442)

Rodzaj ochrony (p³yta czo³owa) IP 54 IP 65 IP 54

Wejœcia 2 2 3 lub 4

mA/ V • • •

Pt 100 • • (PT 1000, Ni 100, Ni 1000) •

termoelement • •

nadajnik potencjometryczny • • •

zasilanie przetwornika
pomiarowego • • •

wejœcia binarne 1 1 3

Wyjœcia

regulacyjne ci¹g³e
mA
V

1
•
•

1
•

1 lub 2
•
•

dwu- lub trzypunktowe • • •

analogowe • • (dla wyjœcia przerywanego) •

przekaŸnik wartoœci
granicznych 2 2 (dla wyjœcia ci¹g³ego) 2

binarne dla komunikatów
o zak³óceniu • • •

wyjœcia binarne 2 (dla wyjœcia ci¹g³ego) 2

Interfejsy

RS 485 • •

RS 232 •

trzpieñ COPA •

Funkcje

regulacja wartoœci sta³ej • • •

regulacja nad¹¿na • • •

regulacja kaskadowa •

regulacja ograniczenia •

regulacja trybu sta³ego •

regulacja proporcjonalna •

regulacja P / PI / PID • • •

Zasilanie 230/ 120/ 24 V AC 230/ 120/ 24 V AC 230/ 120/24 V AC, 24 V DC

Inne informacje
patrz karta katalogowa T 6497 T 6493 T 6412



Przyk³ady zastosowania
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Regulacja zaworów
Zawory z ma³ymi si³ownikami pneumatycznymi mog¹ byæ ste-
rowane bezpoœrednio za pomoc¹ przetwornika e/p. Przetwor-
nik e/p otrzymuje sygna³ elektryczny regulatora z SPS lub PLC.
Za pomoc¹ przetwornika e/p mo¿na te¿ regulowaæ pracê
pneumatycznego ustawnika pozycyjnego.

Urz¹dzenia obiektowe lub przemys³owe mog¹ byæ montowane
bezpoœrednio na zaworze (monta¿ na kolumnie lub monta¿
wed³ug NAMUR)

e

powietrze

zasilaj¹ce

p

Typ 6116

Regulacja ciœnienia
Przetwornik e/p mierzy ciœnienie w ruroci¹gu i zamienia jego
wartoœæ na sygna³ elektryczny. Regulator wyznacza na tej pod-
stawie sygna³ steruj¹cy, dziêki któremu, za poœrednictwem
ustawnika pozycyjnego, pneumatyczny zawór regulacyjny za-
myka lub otwiera.

e

p
Typ 6134

Regulacja cylindrów nastawczych w przemyœle
papierniczym i poligraficznym
Sygna³ elektryczny regulatora, z SPS lub PLC (e), prze-
kszta³cany jest za pomoc¹ przetwornika w sygna³ pneumatycz-
ny (p). Ten sygna³ pneumatyczny reguluje cylinder nastawczy,
który obraca wa³kiem utrzymuj¹cym papier w stanie odpo-
wiedniego naprê¿enia.

p

powietrze

zasilaj¹ce

e

Typ 6111
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Regulacja pracy wzmacniacza (boostera)
Wzmacniacz (booster) powoduje zwiêkszenie objêtoœci stru-
mienia powietrza pod ciœnieniem. Mo¿e byæ nastawiany rêcz-
nie lub za pomoc¹ przetwornika e/p z regulatora SPS lub PLC.

powietrze
zasilaj¹ce p

e

Typ 6111

Nanoszenie kleju
Klej trzeba nanieœæ na ró¿ne pod³o¿a.
W zale¿noœci od prêdkoœci taœmy produkcyjnej iloœæ nanoszo-
nego kleju jest ró¿na. Przetwornik e/p otrzymuje sygna³ elek-
tryczny zmieniaj¹cy siê wraz z prêdkoœci¹ taœmy produkcyjnej
i zamienia do na sygna³ ciœnieniowy. Ciœnienie to powoduje, ¿e
kula w dozowniku unosi siê, otwieraj¹c otwór dozuj¹cy tak, ¿e
wydostaje siê z niego odpowiednia iloœæ kleju.

p

e

Typ 6126

powietrze
zasilaj¹ce

Nape³nianie cieczy w przemyœle spo¿ywczym
i browarnictwie
Sygna³ elektryczny jest przetwarzany przez przetwornik e/p
na sygna³ pneumatyczny. Sygna³ ten steruje si³ownikiem z
rurk¹ nape³niaj¹c¹.
W trakcie nape³niania butelek napojem lub œrodkiem myj¹cym
rurka nape³niaj¹ca unosi siê wraz ze zwiêkszaj¹cym siê pozio-
mem cieczy w butelce.

e
p

powietrze

Typ 6126

do SPS, PLC



Wykonania Ex

Niektóre przetworniki e/p firmy SAMSON nadaj¹ siê równie¿
do zastosowania na obszarach zagro¿onych wybuchem, które
czêsto wystêpuj¹ w przemyœle chemicznym i petrochemicznym.

Poni¿ej zosta³y przedstawione niektóre aspekty ochrony Ex.
Dok³adniejsze informacje zawarte s¹ w wymienionych nor-
mach.
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Podzia³ stref
Dziêki podzia³owi stref mo¿na oceniæ zagro¿enie wybuchem na ró¿nych obszarach. W zale¿noœci od strefy zalecane s¹ odpowied-
nie œrodki ochrony Ex.

Strefa Symbol Przyk³ad

0 zagro¿enie wybuchem wystêpuje
stale lub d³ugotrwale

wewn¹trz zbiorników reakcyjnych z gazami palnymi

1 zagro¿enie wybuchem wystêpuje
tylko czasami

bliskie otoczenie strefy 0, bliskie otoczenie wokó³
niedostatecznie szczelnych d³awnic

2 zagro¿enie wybuchem wystêpuje
rzadko i krótkotrwale (<2h)

obszary otaczaj¹ce strefy 0 i 1

Rodzaje ochrony przeciwzap³onowej
Rodzaje ochrony przeciwzap³onowej opisuj¹ œrodki, po podjêciu których urz¹dzenia elektryczne uzyskaj¹ iskrobezpieczeñstwo.

Rodzaj ochrony
przeciwzap³onowej

G³ówna zasada Norma, przepis

d Hermetyczna obudowa
przeciwwybuchowa

Elementy, które mog¹ spowodowaæ zap³on w wybuchowej
atmosferze zamkniête s¹ we wzmocnionej obudowie przeciw-
wybuchowej, która w wypadku eksplozji przetrzymuje we
wnêtrzu jej ciœnienie i zapobiega jego przeniesieniu na
wybuchowe otoczenie

Urz¹dzenia w obudowie przeciwwybuchowej nadaj¹ siê
dla stref 0, 1 i 2

DIN EN 50 018
VDE 0170/0171 czêœæ 5

i Iskrobezpieczeñstwo Urz¹dzenie elektryczne nie zagra¿a wybuchem lub
zap³onem wtedy, gdy bezpieczne s¹ wszystkie obwody
elektryczne.
Obwód elektryczny jest samobezpieczny wtedy, gdy nie
wytwarza iskier ani ¿adnych efektów termicznych, których
energia by³aby wystarczaj¹ca do dokonania zap³onu
w wybuchowej atmosferze.

DIN EN 50 020
VDE 0170/0171 czêœæ 7

Kategoria ia urz¹dzenia tej kategorii nadaj¹ siê dla stref 0, 1 i 2.
Strefa 0 wymaga specjalnej certyfikacji.

Kategoria ib Urz¹dzenia tej kategorii nadaj¹ siê dla stref 1 i 2

Klasy temperatur
Klasy temperatury dziel¹ urz¹dzenia elektryczne wed³ug maks. dopuszczalnej temperatury powierzchni. Ta musi byæ stale ni¿sza ni¿
temperatura zap³onu materia³u wybuchowego.

Klasa
temperatury

Max. dopuszczalna temperatura
powierzchni urz¹dzeñ

Temperatura zap³onu materia³ów palnych

T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300 � 450°C

T3 200°C > 200 � 300°C

T4 135°C > 135 � 200°C

T5 100°C > 100 � 135°C

l

w

U

R L

C
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Bariery zabezpieczaj¹ce
wed³ug DIN 50 014 i EN 50 020 ustêp 8
Bariery zabezpieczaj¹ce to pasywne obwody elektryczne, od-
dzielaj¹ce niegalwanicznie od siebie obwody iskrobezpieczne
i nieiskrobezpieczne. Obwody elektryczne wyjœcia barier za-
bezpieczaj¹cych spe³niaj¹ wymogi iskrobezpieczeñstwa "ia"
i "ib".

3

4

Ex

/PA

1

2

UN

/PA

Schemat pod³¹czenia bariery zabezpieczaj¹cej

Cyfra
Pierwsza cyfra Druga cyfra

Ochrona
przed dotykiem

Ochrona
przed cia³ami obcymi

Ochrona
przed wod¹

0 brak ochrony brak ochrony brak ochrony

1
ochrona przed
dotkniêciem
wierzchem d³oni

ochrona przed dostaniem
siê cia³ obcych
> 50 mm

ochrona przed kapi¹c¹ wod¹

2
ochrona przed
dotkniêciem palcem

ochrona przed dostaniem
siê cia³ obcych
> 12,5 mm

ochrona przed kapi¹c¹ wod¹ w wypadku
gdy urz¹dzenie jest odchylone od pionu o max. 15°

3
ochrona przed
dotkniêciem narzêdziami

ochrona przed dostaniem
siê cia³ obcych
> 2,5 mm

Ochrona przed wod¹ pryskaj¹c¹ na urz¹dzenie
pod k¹tem do 60° w stosunku do pionu

4
ochrona przed
dotkniêciem drutem

ochrona przed dostaniem
siê cia³ obcych
> 1,0 mm

ochrona przed wod¹ pryskaj¹c¹ ze wszystkich
kierunków

5

ochrona przed
dotkniêciem drutem

ochrona przed
odk³adaniem siê kurzu,
który mo¿e mieæ wp³yw
na pracê urz¹dzenia

ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich
kierunków

6 ochrona przed
dotkniêciem drutem

szczelne na kurz ochrona przed silnym strumieniem wody
ze wszystkich kierunków

7 – – ochrona przed wod¹ podczas zanurzania
w normowanych warunkach temperatury i ciœnienia

System ochrony IP

Kod IP oznacza ochronê urz¹dzenia elektrycznego przed doty-
kiem i przed cia³ami obcymi oraz ochronê przed wod¹. Sk³ada
siê on z dwóch cyfr, których znaczenie wyjaœnia poni¿sza tabela.

Kod IP IP 6 5

pierwsza cyfra (0 do 6) ochrona
przed dotykiem i przed cia³ami obcymi

druga cyfra (0 do 8) ochrona
przed wod¹
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TROVIS 6493
TROVIS 6497
TROVIS 6412

Regulacja temperatury
Dziêki regulatorom Trovis firmy SAMSON typu 6412, 6493
i 6497 mo¿na przeprowadziæ ³atw¹ regulacjê temperatury, jak
np. regulacja temperatury wody zasilaj¹cej w instalacjach
grzewczych. W tym wypadku temperatura wody zasilaj¹cej
mierzona jest za pomoc¹ czujnika Pt 100 i przekazywana do
regulatora. Ci¹g³y sygna³ 4 do 20 mA regulatora steruje za po-
œrednictwem ustawnika pozycyjnego i/p prac¹ zaworu pneu-
matycznego.

PD

PD

F

F

TROVIS 6412Mieszanie dwóch cieczy
Regulator 6412 mo¿e byæ stosowany do mieszania w odpo-
wiednich proporcjach dwóch cieczy. W tym celu do regulatora
doprowadzane s¹ sygna³y z dwóch przetworników ró¿nicy ciœ-
nieñ, z których wyci¹gany jest nastêpnie pierwiastek . Na tej
podstawie regulator wylicza sygna³ wyjœciowy dla zaworu re-
gulacyjnego, dla którego osi¹gniêta zostaje wymagana pro-
porcja mieszanych cieczy.

PD

TROVIS 6493
TROVIS 6412

F

Regulacja przep³ywu
Regulatory TROVIS 6412 i 6493 umo¿liwiaj¹ wygodn¹ regula-
cjê przep³ywu. Jeœli wykorzysta siê funkcjê pierwiastkow¹ tych
urz¹dzeñ, to z sygna³u przetwornika ró¿nicy ciœnieñ mo¿na
³atwo wyznaczyæ wielkoœæ przep³ywu. Ci¹g³y sygna³ wyjœcio-
wy regulatora reguluje za poœrednictwem ustawnika pozycyj-
nego pracê zaworu pneumatycznego.
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TROVIS 6412
2 TROVIS 6497
2 TROVIS 6493

x

WE y
x

Kaskadowa regulacja temperatury
Zbiornik ogrzewany jest za pomoc¹ wymiennika ciep³a. Aby
zminimalizowaæ opóŸnienia na odcinku regulacyjnym, stosuje
siê w tym wypadku regulacjê kaskadow¹ z regulatorem
wiod¹cym i nad¹¿nym.
Regulator Trovis 6412 nadaje siê do tego celu szczególnie do-
brze, poniewa¿ mo¿e byæ on jednoczeœnie regulatorem
wiod¹cym i nad¹¿nym. W ten sam sposób mo¿na stosowaæ ta-
k¿e regulatory Trovis 6497 i 6493. Regulator wiod¹cy mierzy
rzeczywist¹ temperaturê w zbiorniku i swoj¹ wielkoœæ nas-
tawcz¹ przekazuje jako wielkoœæ wiod¹c¹ do regulatora
nad¹¿nego.Regulator nad¹¿ny reguluje temperaturê wody za-
silaj¹cej w obwodzie wymiennika ciep³a. Zawór regulacyjny
sterowany jest przy tym za pomoc¹ sygna³u trzypunktowego.

TROVIS 6412

x
WE

y y
AA

Regulacja ograniczenia temperatury
Regulator TROVIS 6412 mo¿e byæ równie¿ stosowany do regu-
lacji ograniczenia z minimalnym wyborem (przyk³ad obok).
Farba musi byæ podgrzana do okreœlonej temperatury, tempe-
ratura p³aszcza kot³a reakcyjnego nie mo¿e jednak przekra-
czaæ temperatury farby o okreœlon¹ wartoœæ.
Regulator g³ówny reguluje temperaturê farby. Regulator ogra-
niczenia reguluje ró¿nicê temperatury miêdzy temperatur¹
p³aszcza i temperatur¹ farby. Temperatura farby podawana
jest na wyjœciu analogowym AA, odprowadzana ponownie
jako wartoœæ koryguj¹ca do wejœcia regulatora i odejmowana
od temperatury p³aszcza.

Regulacja temperatury wraz z funkcjonalizacj¹
Dziêki regulatorom TROVIS firmy SAMSON 6412 i 6493
mo¿na dokonaæ regulacji temperatury np. sterowanej tempera-
tur¹ zewnêtrzn¹ regulacji temperatury wody zasilaj¹cej. Tem-
peratura zewnêtrzna mierzona jest za pomoc¹ czujnika Pt 100
i przekazywana do regulatora. Tam zamieniana jest na war-
toœæ zadan¹ temperatury wody zasilaj¹cej. Regulator steruje
prac¹ elektrycznego zaworu regulacyjnego za pomoc¹ syg-
na³u trzypunktowego.

D
F
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3

Zmiany techniczne zastrze¿one


