Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767

Zastosowanie
Ustawniki pozycyjne, jednostronnego lub dwustronnego
dzia³ania, przeznaczone do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa¿onymi w si³owniki pneumatyczne, sterowane sygna³em pneumatycznym od 0,2 bar do 1 bar lub od 3 psi do
15 psi (typ 3766) lub elektrycznym 4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA
(typ 3767).
Skok nominalny 7,5 do 120 mm lub k¹t obrotu do 90°.

Ustawniki pozycyjne gwarantuj¹ okreœlone przyporz¹dkowanie
po³o¿enia zaworu regulacyjnego (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje
sygna³ nastawczy otrzymywany z regulatora lub urz¹dzenia steruj¹cego ze skokiem zaworu regulacyjnego i generuje jako wielkoœæ wyjœciow¹ y ciœnienie nastawcze (pst). W przypadku
si³owników dwustronnego dzia³ania na wyjœciu ustawnika generowane s¹ dwa ciœnienia steruj¹ce w przeciwfazie.
Cechy charakterystyczne
• Dowolne po³o¿enie monta¿owe, praca w zakresie nominalnym lub dzielonym, dobre w³asnoœci dynamiczne regulacji,
pomijalnie ma³y wp³yw energii zasilania, mo¿liwoœæ nastawy
zakresu proporcjonalnoœci, regulacja dop³ywu powietrza,
ma³y pobór mocy, du¿a odpornoœæ na wstrz¹sy, zwarta budowa, wykonanie nie wymagaj¹ce konserwacji.
• Urz¹dzenia przeznaczone do stosowania w miejscach zagro¿onych wybuchem s¹ wykonane w klasie iskrobezpiecznej II 2G Ex ia IIC T6 lub II 3G Ex nA II T6 dla strefy 2.
• Grupa zap³onowa „obudowa hermetyczna” Ex d z ustawnikiem pozycyjnym typu 3766 i przetwornikiem i/p typu 6116
(rys. 2).
• Do zintegrowanego monta¿u na si³owniku typu 3277 (rys. 4).
• Do monta¿u na si³ownikach wykonanych zgodnie z norm¹
DIN EN 60534-6 (rys. 3).
• Do monta¿u na si³ownikach obrotowych wykonanych
zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 3845 (rys. 5).
Zalety monta¿u integrowanego (rys. 4)
• Trwa³e i dok³adne po³¹czenie mechaniczne si³ownika
z ustawnikiem pozycyjnym zapobiegaj¹ce rozregulowaniu
podczas transportu.
• Mechanizm przeniesienia skoku odporny na wstrz¹sy i wp³yw
innych zak³óceñ, spe³niaj¹cy wymagania przepisów BHP.
• £atwe do wykonania po³¹czenie pneumatyczne z si³ownikiem.
• Nastawa wstêpna jednostki: si³ownik z ustawnikiem
pozycyjnym.
Opcjonalnie z manometrem do odczytu ciœnienia powietrza
zasilaj¹cego i steruj¹cego (skala od 0 bar do 6 bar i od 0 psi
do 90 psi). Szczegó³owe informacje na temat doboru i stosowania ustawników pozycyjnych, przetworników sygna³ów steruj¹cych, sygnalizatorów stanów granicznych i zaworów elektromagnetycznych patrz karta zbiorcza 4 T 8350.

Rys. 1 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
typu 3767/typu 3767

Rys. 2 · Ustawnik pozycyjny typu 3766 w wykonaniu
Ex d z przetwornikiem i/p typu 6116

Rys. 3 · Montaż zgodnie
z normą DIN EN 60534
(NAMUR)

Rys. 4 · Montaż zintegrowany na zaworze regulacyjnym typu 3241-7

Rys. 5 · Montaż na siłowniku obrotowym typu 3278
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Wykonania
– Typ 3766 · pneumatyczny (p/p) ustawnik pozycyjny
– Typ 3767 · elektropneumatyczny (i/p) ustawnik pozycyjny
Sposób dzia³ania (rys. 6)
Ustawniki pozycyjne s³u¿¹ do przyporz¹dkowywania po³o¿enia zaworu regulacyjnego (wielkoœæ regulowana) do sygna³u
steruj¹cego (wartoœæ zadana). Urz¹dzenie porównuje sygna³
nastawczy otrzymywany z regulatora lub urz¹dzenia steruj¹cego ze skokiem zaworu regulacyjnego i generuje jako
wielkoœæ wyjœciow¹ pneumatyczne ciœnienie nastawcze.
Oba ustawniki pozycyjne dzia³aj¹ na zasadzie kompensacji si³
i ró¿ni¹ siê tylko tym, ¿e w ustawniku pozycyjnym typu 3667
zamontowany jest przetwornik i/p.
Typ 3766 · pneumatyczny (p/p) ustawnik pozycyjny
Ustawnik pozycyjny sk³ada siê z dŸwigni do odczytu skoku,
membrany pomiarowej i pneumatycznego systemu steruj¹cego, sk³adaj¹cego siê z kolei z dyszy, dŸwigni membrany
(przys³ony) i wzmacniacza.
Skok, a wraz z nim po³o¿enie zaworu, jest przenoszony za pomoc¹ trzpienia (1.1) na dŸwigniê (1) odczytuj¹c¹ i decyduje o sile
sprê¿yny (4) pomiarowej. Si³a sprê¿yny jest porównywana z si³a
nastawcz¹ wytwarzan¹ przez ciœnienie pe na membranie (5) pomiarowej.
Je¿eli zmieni siê sygna³ nastawczy lub po³o¿enie zaworu, to porusza siê dŸwignia (3) membrany i zmienia odleg³oœæ od dyszy (2.1
lub 2.2), w zale¿noœci od wybranego kierunku dzia³ania.
Powietrze zasilaj¹ce jest doprowadzane do wzmacniacza (10)
pneumatycznego i do regulatora (9) ciœnienia. Wyregulowana
w ten sposób energia zasilaj¹ca przep³ywa przez d³awik Xp (8)
i dyszê (2.1, 2.2) na dŸwigniê membranow¹ (przys³ona).
Typ 3767 · elektropneumatyczny (i/p) ustawnik pozycyjny
Ustawnik pozycyjny sk³ada siê z przetwornika elektropneumatycznego (i/p) i modu³u pneumatycznego z dŸwigni¹ do odczytu skoku, membrany pomiarowej i pneumatycznego systemu steruj¹cego, sk³adaj¹cego siê z kolei z dyszy, dŸwigni
membrany (przys³ony) i wzmacniacza.
Sygna³ nastawczy, np. 4 do 20 mA, przesy³any z urz¹dzenia
regulacyjnego, jest doprowadzany do przetwornika (13) elektropneumatycznego, w którym jest przetwarzany na proporcjonalny sygna³ ciœnienia pe.
Skok, a wraz z nim po³o¿enie zaworu, jest przenoszony za pomoc¹ trzpienia (1.1) na dŸwigniê (1) odczytuj¹c¹ i decyduje o
sile sprê¿yny (4) pomiarowej. Si³a sprê¿yny jest porównywana
z si³¹ nastawcz¹ wytwarzan¹ przez ciœnienie pe na membranie
(5) pomiarowej.
Je¿eli zmieni siê sygna³ nastawczy lub po³o¿enie zaworu, to
porusza siê dŸwignia (3) membrany i zmienia siê odleg³oœæ od
dyszy (2.1 lub 2.2), w zale¿noœci od wybranego kierunku
dzia³ania.
Powietrze zasilaj¹ce jest doprowadzane do wzmacniacza (10)
pneumatycznego i do regulatora (9) ciœnienia.
Wyregulowana w ten sposób energia zasilaj¹ca jest doprowadzana do modu³u i/p i przep³ywa przez d³awik Xp (8) oraz dyszê (2.1, 2.2) na dŸwigniê membrany (przys³ona).

Ustawnik pozycyjny typu 3766 i 3767
Zmiana wartoœci zadanej lub po³o¿enia zaworu powoduje
zmianê ciœnienia przed i za wzmacniaczem.
Powietrze wyp³ywaj¹ce ze wzmacniacza (ciœnienie nastawcze
pst) p³ynie przez d³awik (10) przep³ywu do si³ownika pneumatycznego i powoduje, ¿e trzpieñ grzyba zostaje przestawiony
w po³o¿enie odpowiednie do wartoœci zadanej.
Regulowane d³awiki Xp (8) i Q (11) s³u¿¹ do optymalizacji obwodu ustawnika pozycyjnego.
DŸwigniê (1) odczytuj¹c¹ i sprê¿ynê (4) pomiarow¹ dobieraæ
odpowiednio do skoku nominalnego zaworu regulacyjnego
i nominalnego zakresu wartoœci zadanej.
Urz¹dzenia mo¿na dodatkowo wyposa¿yæ w indukcyjne
wy³¹czniki krañcowe i/lub zawór elektromagnetyczny lub
w nadajnik po³o¿enia 1).
Wyposa¿enie dodatkowe
Ustawniki pozycyjne z indukcyjnymi wy³¹cznikami
krañcowymi
W tym wykonaniu na osi obrotu ustawnika pozycyjnego znajduj¹ siê dwie nastawiane chor¹giewki steruj¹ce uruchamiaj¹ce
zamontowane wy³¹czniki szczelinowe.
Ustawniki pozycyjne z zaworami elektromagnetycznymi
Po zamontowaniu zaworu elektromagnetycznego zawór regulacyjny mo¿e byæ przestawiany w po³o¿enie bezpieczeñstwa
niezale¿nie od sygna³u wyjœciowego ustawnika pozycyjnego.
Je¿eli do wejœcia jest doprowadzany sygna³ steruj¹cy odpowiadaj¹cy sygna³owi binarnemu 0 (wy³.), to ciœnienie steruj¹ce
pst jest odciête, si³ownik odpowietrzony, a zawór regulacyjny
jest przestawiany w po³o¿enie bezpieczeñstwa przez sprê¿yny
zamontowane w si³owniku.
Je¿eli do wejœcia jest doprowadzany sygna³ steruj¹cy odpowiadaj¹cy sygna³owi binarnemu 1 (za³), to ciœnienie steruj¹ce
pst jest doprowadzane do si³ownika, a zawór regulacyjny pracuje w trybie regulacji.
1)

Ustawniki pozycyjne z nadajnikiem po³o¿enia
Ze wzglêdu na iloœæ miejsca zajmowan¹ przez nadajnik
po³o¿enia ustawnik pozycyjny w takim wykonaniu nie mo¿e
wspó³pracowaæ z wbudowanymi indukcyjnymi wy³¹cznikami
krañcowymi ani z zaworem magnetycznym.
Nadajnik po³o¿enia s³u¿y do przyporz¹dkowywania po³o¿enia zaworu, tzn. skoku zaworu do wyjœciowego sygna³u pr¹dowego 4 do 20 mA.
Poprzez nastawê nadajnika po³o¿enia sygnalizowane s¹ zarówno stany graniczne "zawór zamkniêty" i "zawór ca³kowicie
otwarty", jak i wszystkie po³o¿enia poœrednie. Dziêki temu, ¿e
sygnalizacja jest realizowana niezale¿nie od sygna³u wejœciowego ustawnika pozycyjnego, istnieje mo¿liwoœæ sprawdzenia
rzeczywistego chwilowego skoku zaworu.

1)

To wykonanie by³o dostêpne do marca 2011 r.
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Schemat dzia³ania pneumatycznego (p/p) ustawnika pozycyjnego typu 3766

skok

Schemat dzia³ania elektropneumatycznego (i/p) ustawnika pozycyjnego typu 3767

skok

1
1.1
1.2
2.1.
2.2
3
4
5
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12
13

dŸwignia odczytuj¹ca
trzpieñ
pa³¹k zaciskowy
dysza >>
dysza <>
dŸwignia membrany
sprê¿yna pomiarowa
membrana pomiarowa
nastawnik zakresu
nastawnik punktu zerowego
p³yta kierunkowa
d³awik Xp
regulator ciœnienia
wzmacniacz
d³awik przep³ywu
zawór elektromagnetyczny (opcjonalnie)
przetwornik i/p

Rys. 6 · Budowa i sposób działania
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Tabela 1 · Dane techniczne
Ustawnik pozycyjny typu 3766 i 3767
Zakres skoku
K¹t obrotu
Wartoœæ zadana „w“
dla ustawnika pozycyjnego typu 3766
Wielkoœæ zadana „w“
dla ustawnika pozycyjnego typu 3767
Zasilanie

zakres sygna³u
zakres
przeci¹¿enie maks.
zakres sygna³u
zakres
rezystancja cewki Ri przy 20°C
ciœnienie zasilaj¹ce
jakoœæ powietrza zgodnie
z ISO 8573-1,
wydanie 2001-02

Ciœnienie nastawcze pst (wyjœcie)
Charakterystyka

w przypadku monta¿u zintegrowanego na si³owniku typu 3277: od 7,5 mm do 30 mm
w przypadku monta¿u zgodnie z norm¹ DIN EN 60534 (NAMUR): 7,5 mm ... 120 mm
w zale¿noœci od krzywki tarczowej 70°, 75° lub 90°
0,2 bar do 1 bar (3 psi do 15 psi)
0,4 bar do 0,8 bar (6 psi do 12 psi)
2 bar (29 psi)
pod³¹czenie w technice dwuprzewodowej, zabezpieczenie przed zamian¹ biegunów
(0)4 do 20 mA
1 do 5 mA
8 do 20 mA
2 do 4 mA
200 W
880 W

1,4 bar do 6 bar (20 psi do 90 psi)
maks. wielkoœæ cz¹steczek i gêstoœæ: klasa 4 · zawartoœæ oleju: klasa 3
punkt rosy: klasa 3 lub przynajmniej 10 K poni¿ej najni¿szej
oczekiwanej temperatury otoczenia
mo¿liwoœæ ograniczenia w zakresie 0 do ok. 2,5 i 0 do 6 bar (0 do ok. 35 i 0 do 90 psi)
liniowa, odchy³ka nastawy punktu granicznego £ 1%

Histereza

£ 0,3%

Próg czu³oœci

£ 0,1%

Kierunek dzia³ania

odwracalny

Zakres proporcjonalnoœci Xp
Zu¿ycie powietrza

ustawnik pozycyjny typu 3766
ustawnik pozycyjny typu 3767

Wydatek powietrza

napowietrzanie si³ownika
odpowietrzanie si³ownika

Dopuszczalna
temperatura
otoczenia 3)

ustawnik pozycyjny typu 3766
wykonanie standardowe

wykonanie dla niskiej
temperatury
ustawnik pozycyjny typu 3766
wykonanie standardowe

wykonanie dla niskiej
temperatury
Wp³yw czynników zewnêtrznych
Zgodnoœæ elektromagnetyczna
Wp³yw drgañ
Ochrona przeciwwybuchowa 2)
Stopieñ ochrony

0,5 do 2,5% (wspó³czynnik proporcjonalnoœci Kp: > 200 do 40)
dla ciœnienia 1,4 bar

dla ciœnienia 6 bar

£ 230 In/h

£ 230 In/h 1)

£ 280 In/h

£ 280 In/h 1)

3,0

mn3/h

8,5 mn3/h

4,5

mn3/h

14,0 mn3/h

–20°C...80°C: opcjonalnie wy³¹czniki krañcowe/zawór elektromagnetyczny/nadajnik
po³o¿enia 4) z d³awikiem kablowym z tworzywa sztucznego
–40°C...80°C: opcjonalnie wy³¹czniki krañcowe/zawór elektromagnetyczny z d³awikiem
kablowym z metalu
–50°C...80°C: opcjonalnie wy³¹czniki krañcowe/zawór elektromagnetyczny z d³awikiem
kablowym z metalu
–20°C...80°C: opcjonalnie wy³¹czniki krañcowe/zawór elektromagnetyczny/nadajnik
po³o¿enia 4) z d³awikiem kablowym z tworzywa sztucznego
–40°C...80°C: opcjonalnie zestyki graniczne/zawór elektromagnetyczny z d³awikiem
kablowym z metalu
–50°C...80°C: opcjonalnie zestyki graniczne/zawór elektromagnetyczny z d³awikiem
kablowym z metalu
temperatury: £ 0,3%/10 K · zasilania: £ 1% od 1,4 bar do 6 bar
zgodnie z norm¹ EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
miêdzy 10 i 150 Hz i 4 g brak wp³ywu
grupa zap³onowa II 2 G EEx ia IIC T6 lub II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2
IP 54 (mo¿liwoœæ uzyskania IP 65 i NEMA 4X po zamontowaniu zaworu zwrotnego
z filtrem, patrz wyposa¿enie dodatkowe)

Zgodnoœæ

·

Ciê¿ar

oko³o 1 kg

Materia³y
Obudowa

ciœnieniowy odlew aluminiowy, chromianowany, z pow³ok¹ z tworzywa sztucznego
wykonanie specjalne: stal CrNiMo, 1.4404 (316 L)

Czêœci zewnêtrzne

stal nierdzewna 1.4571, 1.4305

Membrana pomiarowa

kauczuk fluorowo-silikonowy

1)

Przy minimalnej nastawie regulatora ciœnienia
Patrz lista uzyskanych atestów Ex, tabela 3 i tabela 4
3) W przypadku urz¹dzeñ w wykonaniu Ec obowi¹zuj¹ dodatkowo ograniczenia wynikaj¹ce z atestu wzoru konstrukcyjnego.
4) Wykonanie by³o dostêpne do marca 2011 r.
2)
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Tabela 2 · Wyposażenie dodatkowe
Wy³¹czniki krañcowe
2 wy³¹czniki indukcyjne

typ SJ 2-SN

Obwód pr¹du steruj¹cego

wartoœci odpowiednio do pod³¹czonego przekaŸnika tranzystorowego

Histereza przy skoku nominalnym

£ 1%

Zawór elektromagnetyczny
Wejœcie

binarny sygna³ sta³onapiêciowy

Sygna³ nominalny

6 V DC

12 V DC

Sygna³ „0" (bez funkcji szczelnego zamkniêcia) 2)

£ 1,2 V

£ 2,4 V

£ 4,7 V

Sygna³ „1" (z funkcj¹ szczelnego zamkniêcia) 3)

³ 5,4 V

³ 9,6 V

³ 18,0 V

Maks. dopuszczalny sygna³
Rezystancja cewki Ri przy 20°C

28 V

25 V

2909 W

5832 W

24 V DC

32 V

11714 W

Zu¿ycie powietrza w stanie ustalonym

dodatkowo w przypadku ustawnika pozycyjnego „wy³.“ 60 In/h · „za³.“ 10 In/h 1)

Czas przestawienia awaryjnego
dla skoku nominalnego i zakresu
ciœnienia nastawczego
(wspó³czynnik Kvs 0,14)

120 cm2

240 cm2

350 cm2

700 cm2

0,2 bar do 1 bar

£ 0,5 s

£ 0,8 s

£ 1,1 s

£4s

0,4 bar do 2 bar

£ 0,5 s

£2s

£ 2,5 s

£8s

0,6 bar do 3 bar

5)

£1s

£ 1,5 s

£5s

Analogowy nadajnik po³o¿enia

si³ownik typu 3277

6)

Wyjœcie

technika dwuprzewodowa 4 do 20 mA

Zasilanie

min. napiêcie na zaciskach: 12 V, maks.: 45 V
nadajnik po³o¿enia mo¿e byæ pod³¹czony tylko do atestowanego iskrobezpiecznego
obwodu pr¹dowego 4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Przy minimalnej nastawie regulatora ciœnienia
Sygna³ sta³onapiêciowy przy –25°C
Sygna³ sta³onapiêciowy przy +80°C
Np. za pomoc¹ separatora zasilania typu 994-0103-KFD2-STC4-Ex1 firmy SAMSOMATIC
Si³ownik z membran¹ o powierzchni 120 cm2 dla wszystkich zakresów ciœnienia nastawczego: £ 0,5 s
Wykonanie by³o dostêpne do marca 2011 r.

Tabela 3 · Lista uzyskanych atestów Ex dla ustawnika pozycyjnego typu 3766
Typ

Atest

Grupa zap³onowa
numer
data

PTB 01 ATEX 2171
26.11.2001

II 2G Ex ia IIC T6

numer
data
wa¿ny do

RU C DE.08.00697
15.12.2014
14.15.2019

typ 3766-1:
1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X
typ 3766-8:
2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X

nnumer
data

1607848
16.09.2005

Ex ia IIC T6; Class I Zone 0;
Class I,II, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G;
Class I,II, Div. 2, Gropus A,B,C,D E,F,G;

3766-3

numer
data

3020228
28.02.2005

Class
Class
Class
Class

3766-6

numer
data

IECEx TSA 05.0004X
24.05.2005

Ex ia I/IIC T6 IP 65,
Ex nl/IIC T6 IP 65

numer
data
wa¿ny do

RU C DE.08.00697
15.12.2014
14.15.2019

typ 3766-1:
1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X
typ 3766-8:
2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X

numer
data

PTB 01 ATEX 2195 X
07.03.2002

II 3G Ex nA II T6

3766-1

unijny atest wzoru konstrukcyjnego

3766-8

I,Zone 0 AEx ia IIC
I,II,III;Div.1, Groups A,B,C,D,E,F,G;
I,Div.2, Groups A,B,C,D,E,F,G
II, Div.2 Groups F,G; Class III;

deklaracja zgodnoœci
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Tabela 4 · Lista uzyskanych atestów Ex dla ustawnika pozycyjnego typu 3767
Typ

Atest

Grupa zap³onowa
numer
data

No. 974
01.10.2017

0Ex ia IIC T6 X
2Ex s II T6 X

numer
data
wa¿ny do

RU C DE.08.00697
15.12.2014
14.15.2019

1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T80°C Db X

numer
data
wa¿ny do

13-KB4BO-0037
31.01.2013
31.01.2017

Ex ia IIC T6/T5/T4

numer
data

PTB 01 ATEX 2167
29.11.2001

numer
data

1607848
16.09.2005

Ex ia IIC T6; Class I Zone 0;
Class I,II, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G;
Class I,II, Div. 2, Gropus A,B,C,D E,F,G;

3767-3

numer
data

3020228
28.02.2005

Class
Class
Class
Class

3767-6

numer
data

IECEx TSA 05.0004X
24.05.2005

Ex ia I/IIC T6 IP 65,
Ex nl/IIC T6 IP 65

numer
data
wa¿ny do

RU C DE.08.00697
15.12.2014
14.15.2019

2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X

numer
data

PTB 01 ATEX 2170 X
28.05.2003

3767

STCC

3767-1

II 2G Ex ia IIC T6

unijny atest wzoru konstrukcyjnego

3767-8

I,Zone 0 AEx ia IIC
I,II,III;Div.1, Groups A,B,C,D,E,F,G;
I,Div.2, Groups A,B,C,D,E,F,G
II, Div.2 Groups F,G; Class III;

II 3G Ex nA II T6

deklaracja zgodnoœci

Monta¿ ustawnika pozycyjnego (typu 3766 i 3767)
Ustawnik pozycyjny typu 3766 i typu 3767 mo¿na montowaæ,
stosuj¹c blok przy³¹czeniowy, bezpoœrednio na si³owniku typu
3277 (membrana o powierzchni od 175 cm2 do 750 cm2).
W przypadku si³owników z funkcj¹ bezpieczeñstwa realizowan¹ jako „trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz” ciœnienie steruj¹ce jest doprowadzane do si³ownika kana³em wewnêtrznym poprowadzonym w jarzmie si³ownika. W przypadku
si³owników z funkcj¹ bezpieczeñstwa realizowan¹ jako
„trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz” ciœnienie nastawcze jest doprowadzane do si³ownika montowan¹ fabrycznie,
zewnêtrzn¹ rurk¹ ³¹cz¹c¹.
Za pomoc¹ k¹townika monta¿owego ustawnik pozycyjny mo¿na zamontowaæ tak¿e zgodnie z norm¹ IEC 60534-6-1 (zalecenia NAMUR). Stronê zamontowania na zaworze regulacyjnym mo¿na wybraæ dowolnie.
Do zamontowania na si³owniku obrotowym typu 3278 lub na
innych si³ownika obrotowych, zgodnie z przepisami VDI/VDE
3845, stosuje siê uniwersaln¹ parê k¹towników. Ruch obrotowy si³ownika jest przenoszony do ustawnika pozycyjnego
przez krzywkê tarczow¹ ze wskaŸnikiem skoku.

W wykonaniu specjalnym ustawnik pozycyjny jest przygotowany do zamontowania zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847.
Taki sposób monta¿u umo¿liwia szybk¹ wymianê ustawnika
pozycyjnego bez przerywania pracy instalacji, a to dziêki zablokowaniu si³ownika. Stosuj¹c specjalny k¹townik i blok monta¿owy ustawnik pozycyjny mo¿na zamontowaæ bezpoœrednio
na si³owniku typu 3277 lub, stosuj¹c dodatkowy blok po³¹czeniowy zgodny z zaleceniami NAMUR, na jarzmie zaworu regulacyjnego zgodnym z zaleceniami NAMUR.
W przypadku si³owników dwustronnego dzia³ania nie wyposa¿onych w sprê¿yny konieczne jest zastosowanie wzmacniacza prze³¹czaj¹cego, umo¿liwiaj¹cego doprowadzenie drugiego ciœnienia steruj¹cego w przeciwfazie.
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Przy³¹cza elektryczne

wykonanie z nadajnikiem po³o¿enia
(obecnie niedostêpne)

tylna strona

wzmacniacz prze³¹czaj¹cy
zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6

6 do 24 V DC
zawór elektromagnetyczny

sygna³ nastawczy
przetwornik pomiarowy
tylko dla nadajnika po³o¿enia

Rys. 7 · Podłączenie elektryczne ustawnika pneumatycznego (p/p) typu 3766

wykonanie z nadajnikiem po³o¿enia
(obecnie niedostêpne)

tylna strona

wzmacniacz prze³¹czaj¹cy
zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6

6 do 24 V DC
zawór elektromagnetyczny

mA
sygna³ nastawczy
przetwornik pomiarowy
tylko dla nadajnika po³o¿enia

Rys. 8 · Podłączenie elektryczne elektropneumatycznego (i/p) ustawnika pozycyjnego typu 3767

Copyright © 2016 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

T 8355 PL

7

Kod katalogowy pneumatycznego ustawnika pozycyjnego typu 3766
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny

typu 3766-

x

x

x

0

1

x

x

x

x

1

x

0

x

0

0

0

0

0

1

0

Ochrona Ex
brak

0

II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX

1

FM/CSA intrinsically safe / non incendive

3

Ex ia / Ex n I/IIC T6 IP 65 IECEx TSA Australia

6

II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z ATEX

8

2

Wyposa¿enie dodatkowe
brak

0

wy³¹cznik krañcowy, indukcyjny, 2x SJ2 SN
(analogowa sygnalizacja po³o¿enia za pomoc¹ sygna³u 4 do 20 mA

2
1)

6

0

0

3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny
brak

0

6 V DC

2

12 V DC

3

24 V DC

4

Przy³¹cza pneumatyczne
1
4

– 18 NPT

ISO 288/1-G

1
2

1
4

Przy³¹cza elektryczne
brak (ustawnik pozycyjny bez elementów wyposa¿enia dodatkowego,
bez zaworu elektromagnetycznego)

0

0

0

0

przepust kablowy M20 x 1,5, niebieski (tworzywo sztuczne)

1

0

0

przepust kablowy M20 x 1,5, czarny (tworzywo sztuczne)

2

0

0

przepust kablowy M20 x 1,5 (mosi¹dz niklowany)

2

1

3

Materia³ obudowy
ciœnieniowy odlew aluminium

0

stal CrNiMo

2

Zakres temperatury
wykonanie standardowe

0

niska temperatura
T min. ³ -50°C; opcjonalnie wy³¹czniki graniczne, zawór elektromagnetyczny

2

1

3

Wykonanie specjalne
brak
atest GOST dla wykonania Ex 0Ex ia IIC T8 X

1

1)

Wykonanie by³o dostêpne do marca 2001 r. Obecnie ju¿ niedpstêpne.
Urz¹dzenie w wykonaniu tylko jako analogowy nadajnik po³o¿enia: 3766-x60 000xxx00 000
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Kod katalogowy elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego typu 3767
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny

typu 3767-

x

x

x

0

1

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Ochrona Ex
brak

0

II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX

1

CSA/FM intrinsically safe / non incendive

3

II 3 G EEx nA II T6 zgodnie z ATEX

8

2

Wyposa¿enie dodatkowe
brak

0

wy³¹cznik krañcowy, indukcyjny, 2x SJ2 SN
(analogowa sygnalizacja po³o¿enia za pomoc¹ sygna³u 4 do 20 mA)

2
1)

6

0

0

3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny
brak

0

6 V DC

2

12 V DC

3

24 V DC

4

Sposób monta¿u
standardowa sprê¿yna pomiarowa

0

1

Przy³¹cza pneumatyczne
1
4

– 18 NPT

ISO 288/1-G

1
1
4

2

Przy³¹cza elektryczne
przepust kablowy M20 x 1,5, niebieski (tworzywo sztuczne)

1

0

przepust kablowy M20 x 1,5, czarny (tworzywo sztuczne)

2

0

przepust kablowy M20 x 1,5 (mosi¹dz niklowany)

2

1

Materia³ obudowy
ciœnieniowy odlew aluminium

1

stal (CrNiMo

2

Wartoœæ zadana
4 … 20 mA

1

0 … 20 mA

2

1 … 5 mA

3

Zakres temperatury
wykonanie standardowe

0

niska temperatura
T min. ³ -50°C; opcjonalnie wy³¹czniki graniczne, zawór elektromagnetyczny

2

1

2

Wykonanie specjalne
brak
1)

Wykonanie by³o dostêpne do marca 2011 r. Obecnie ju¿ niedostêpne.
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14

Wymiary w mm
monta¿ zintegrowany
na si³owniku typu 3277

Supply(9)
Output(36)

150

164

29

28

76
68
19,5

185

37

monta¿ zgodnie z norm¹
DIN EN 60534 i zaleceniami NAMUR
36

N1 = 113
N2 = 200

150

56

58

164

29

76

50

monta¿ na si³ownikach
obrotowych (z pneumatycznym
wzmacniaczem
prze³¹czaj¹cym)

Output 1
(A1)

Supply (Z)

punkt obrotu

28,5

185

68

Output 2
(A2)

150

164

29

56

28,5
66

185

35
68

50

19,5

82

44

39
46

50
76

Zmiany techniczne zastrze¿one.

Copyright © 2016 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

10

T 8355 PL

Tekst zamówienia
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3766
lub
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3767
Wyposa¿enie dodatkowe
- ³¹cznik NPT dla przy³¹czy elektrycznych
- sprê¿yna pomiarowa 2
- zawór zwrotny z filtrem, obudowa wkrêcana, G ¼,
wykonany z
- poliamidu, stopieñ ochrony IP 65
- ze stali 1.4301, stopieñ ochrony IP 65
- z poliamidu, stopieñ ochrony NEMA 4
- ze stali 1.4301, stopieñ ochrony NEMA 4
Dodatkowe informacje
– Bez manometru/z manometrem do pomiaru ciœnienia nastawczego i zasilaj¹cego
- do zamontowania na zaworze regulacyjnym
– nastawiona wielkoœæ zadana:
- kierunek dzia³ania rosn¹co-rosn¹co lub odwrotny
– urz¹dzenia z indukcyjnymi wy³¹cznikami zbli¿eniowymi:
- chor¹giewka steruj¹ca wysuniêta – styk zwarty
- chor¹giewka steruj¹ca wsuniêta – styk rozwarty
– do monta¿u bezpoœrednio na si³owniku typu 3277
(z membran¹ o powierzchni od 120 cm2 do 700 cm2)
– do monta¿u zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-6 (NAMUR)
- skok: ... mm, ewentualnie œrednica kolumny: ... mm
– so monta¿u na si³ownikach obrotowych typu 3278
(z membran¹ o powierzchni 160 cm2 lub 320 cm2)
– do monta¿u na si³owniku obrotowym zgodnie z przepisami
VDI/VDE 3845,
- jednostronnego lub dwustronnego dzia³ania
– charakterystyka zaworu regulacyjnego:
liniowa lub sta³oprocentowa
– k¹t obrotu 70° / 75° / 90°
W wypadku zamówienia samych ustawników pozycyjnych bez
podania parametrów konkretnego zaworu regulacyjnego elementy monta¿owe nale¿y skompletowaæ zgodnie z instrukcj¹
monta¿u i obs³ugi 4EB 8355-1 (dla ustawnika pozycyjnego
typu 3766) lub4EB 8355-2 (dla ustawnika pozycyjnego typu
3767).
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