Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765

Zastosowanie
Ustawniki pozycyjne dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami
pneumatycznymi, których wartoœci¹ zadan¹ jest sygna³ elektryczny 4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA (typ 4763), albo sygna³
pneumatyczny 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) (typ 4765).
Skok nominalny 7,5 do 90 mm.

Ustawnik pozycyjny gwarantuje okreœlone przyporz¹dkowanie
po³o¿enia zaworu (wartoœæ regulowana x) do sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porównuje sygna³ steruj¹cy z regulatora elektronicznego lub pneumatycznego ze
skokiem zaworu regulacyjnego i wypracowuje, jako wartoœæ
wyjœciow¹ „y“, pneumatyczne ciœnienie steruj¹ce (pst).
Ustawniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
¢ Kompaktowa, nie wymagaj¹ca konserwacji konstrukcja,
¢ Dowolne po³o¿enie monta¿owe,
¢ Odpornoœæ na wstrz¹sy,
¢ Mo¿liwoœæ zmiany kierunku dzia³ania,
¢ Dobre w³asnoœci dynamiczne regulacji,
¢ Praca z zakresem nominalnym lub dzielonym,
¢ Mo¿liwoœæ nastawy zakresu proporcjonalnoœci,
¢ Regulacja dop³ywu powietrza,
¢ Niewielkie zu¿ycie energii zasilania
¢ Wykonania specjalne dla tlenu.
Monta¿ zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-6 na jarzmie lub kolumnie wspieraj¹cej.
Do wyboru z dwoma manometrami do pomiaru wartoœci sygna³u steruj¹cego i ciœnienia zasilaj¹cego, obudowa manometru ze stali nierdzewnej, kszta³tka przy³¹czeniowa niklowana
lub ze stali nierdzewnej.
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 mo¿na przerobiæ na ustawnik pozycyjny i/p.

Rys. 1 · Ustawnik pozycyjny typu 4763 / typu 4765

Rys. 2 · Przetwornik i/p typu 6116, otwarty

Wykonania
Typ 4763-0 (rys. 1) · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny, brak wykonania Ex
Typ 4763-1 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny stosowany w miejscach zagro¿onych wybuchem posiada klasê wykonania iskrobezpiecznego
II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie
z ATEX.
Typ 4763-8 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny w wykonaniu EEx nA - nie powoduj¹cy zap³onu
Typ 4765/6116 (rys. 3) · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny w wykonaniu iskrobezpiecznym w szczelnej obudowie EEx
d z przetwornikiem i/p typu 6116 (rys. 2; certyfikaty Ex zob. karta
katalogowa T 6116)
Typ 4765 (rys. 1) · Pneumatyczny ustawnik pozycyjny
Wartoœæ zadana 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi)
Rys. 3 · Ustawnik pozycyjny w wykonaniu Ex d typu 4765/6116,
zabudowa na jarzmie zgodnie z NAMUR
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Sposób dzia³ania
Ró¿nica miêdzy elektropneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym typu 4763 a pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym
typu 4765 polega na zastosowaniu w ustawniku elektropneumatycznym przetwornika i/p, w którym sygna³ steruj¹cy z regulatora elektronicznego przetwarzany jest na proporcjonalny
sygna³ pneumatyczny.
Ustawniki pozycyjne pracuj¹ w uk³adzie dysza-przys³ona
z wykorzystaniem metody kompensacji si³ i mog¹ byæ stosowane do pracy w zakresie nominalnym i dzielonym.
Kierunek dzia³ania
Wzrost wartoœci zadanej mo¿e spowodowaæ wzrost (kierunek
dzia³ania wprost >>) lub spadek (kierunek dzia³ania odwrotny
<>) ciœnienia steruj¹cego. Kierunek dzia³ania zale¿y od
po³o¿enia zespo³u dysz, który mo¿na obróciæ o 180°. Ustawnik
pracuje w kierunku wskazywanym przez znacznik (>> lub <>).
W wypadku koniecznoœci zmiany kierunku dzia³ania lub
po³o¿enia bezpieczeñstwa nale¿y zmieniæ tak¿e po³o¿enie
monta¿owe ustawnika (rys. 5 do 8).
Monta¿ zgodnie z normami DIN EN 60534-6
i zaleceniami NAMUR
Mo¿liwoœci zabudowy ustawników pozycyjnych s¹ zgodne
z wymaganiami norm DIN EN 60534-6 i zaleceniami NAMUR.
Ustawniki mog¹ byæ montowane na zaworach z jarzmem (np.
SAMSON seria 240) lub na zaworach z kolumn¹.
W zale¿noœci od wybranego sposobu monta¿u wymagane s¹
odpowiednie elementy monta¿owe.

Dobór ustawnika pozycyjnego i si³ownika
Dobór si³ownika, po³o¿enia monta¿owego ustawnika pozycyjnego, wartoœci zadanej i kierunku dzia³ania przedstawiony zosta³ na rys. 5 do 8.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa
Si³owniki pneumatyczne typu 3271 i typu 3277 mog¹ przyjmowaæ nastêpuj¹ce po³o¿enia bezpieczeñstwa realizowane
w wypadku spadku wartoœci ciœnienia steruj¹cego lub zaniku
zasilania:
Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz (rys. 5, 6)
W wypadku ciœnieniowego odci¹¿enia membrany wskutek
dzia³ania si³y sprê¿yn trzpieñ si³ownika jest wysuwany w dolne
po³o¿enie krañcowe.
Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz (rys. 7, 8)
W wypadku odci¹¿enia ciœnieniowego wskutek dzia³ania si³y
sprê¿yn trzpieñ si³ownika jest wci¹gany do wewn¹trz.
Szczegó³owe informacje zob. karty katalogowe T 8310-1
i T 8310-2.
Na rys. 5 do 8 przedstawione zosta³y ró¿ne mo¿liwoœci monta¿owe i kierunki dzia³ania. Sformu³owania „monta¿ z prawej
strony“ lub „monta¿ z lewej strony“ obowi¹zuj¹ patrz¹c na
dŸwigniê (1) i p³ytkê (2).

Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz

Rys. 5
Kierunek dzia³ania >>,
monta¿ po lewej stronie

Rys. 6
Kierunek dzia³ania <>,
monta¿ po prawej stronie

Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz

przetwornik i/p
Rys. 4 · Ustawnik pozycyjny typu 4763

dŸwignia

Rys. 7
Kierunek dzia³ania >>,
monta¿ po prawej stronie

Rys. 8
Kierunek dzia³ania <>,
monta¿ po lewej stronie
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Tabela 1 · Dane techniczne
Ustawnik pozycyjny

Typ 4763

Typ 4765

Zakres skoku
z przed³u¿on¹ dŸwigni¹

7,5 ... 60 mm
7,5 ... 90 mm

Wartoœæ zadana
dla pracy z dzielonym zakresem
obowi¹zuje szerokoœæ zakresu
0 do 50% i 50 do 100%
(Ri = rezystancja cewki w temp. 20°C)
Zasilanie

4 ... 20 mA (tylko Ex) · Ri º 250 W ± 7%
4 ... 20 mA (nie Ex)

· Ri º 250 W ± 7%

0 ... 20 mA

· Ri º 250 W ± 7%

1 ... 5 mA

· Ri º 800 W ± 7%

ciœnienie zasilaj¹ce

0,2 ... 1 bar
(3 ... 15 psi)

1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)

jakoœæ powietrza zgodnie
z ISO 8573-1,
wydanie 2001

maks. wielkoœæ cz¹steczek i gêstoœæ: klasa 4 · zawartoœæ oleju: klasa 3
ciœnieniowy punkt rosy: klasa 3 lub
przynajmniej 10 K poni¿ej najni¿szej oczekiwanej temperatury otoczenia

Ciœnienie steruj¹ce pst (wyjœcie)

maks. 0 ... 6 bar

Charakterystyka

liniowa, odchy³ka nastawy punktu sta³ego < 1,5%

Histereza

< 0,5%

Próg nieczu³oœci

< 0,1%

Kierunek dzia³ania

odwracalny

Zakres proporcjonalnoœci Xp
(przy ciœnieniu zasilaj¹cym
1,4 bar)
Zu¿ycie powietrza
w stanie ustalonym,
Xp=1%

sprê¿yna 1, 2
sprê¿yna 3

1 ... 3%
1 ... 1,5%
0,19 mn3/h
0,5 mn3/h

ciœnienie zasil. 1,4 bar
6 bar

Wydatek powietrza
przy Dp

0,13 mn3/h
0,33 mn3/h
3 mn3/h
8,5 mn3/h

1,4 bar
6 bar

Czas przestawienia zaworu przy si³owniku
typu 3271 z po³o¿enia bezpieczeñstwa
(trzpieñ wysuwany na zewn¹trz)
Dopuszczalna temperatura otoczenia

240 cm2: £ 1,8 s · 350 cm2: £ 2,5 s · 700 cm2: £ 10 s
z przetwornikiem i/p
typu 6109

W przypadku urz¹dzeñ w wykonaniu
iskrobezpiecznym zwróciæ uwagê
na ograniczenia wynikajce z certyfikatu
wzoru konstrukcyjnego

typu 6112

-20 ... 80°C
-20 ... 70°C
z d³awikiem metaloz d³awikiem metalowym: wym: -35 ... 80°C
-35 ... 70°C
wykonanie specjalne:
-45 ... 80°C

-35 ... 80°C
wykonanie specjalne: -50 ... 80°C

wykonanie dla tlenu jako medium zasilaj¹cego do maks. 60°C
Wp³yw czynników zewnêtrznych (Xp = 1%)
Wp³yw drgañ
Zale¿noœæ od po³o¿enia przy obrocie o 180°

temperatura < 0,03%/°C, zasilanie < 0,3%/0,1 bar
< 2% miêdzy 10 ... 150 Hz i 1,5 g

< 0,2% miêdzy 10 ... 150 Hz i 5 g-

< 3,5%

-

Stopieñ ochrony
Ciê¿ar

IP 54 · wykonanie specjalne IP 65
oko³o

1,2 kg

1,1 kg

Materia³y
Korpus
Elementy zewnêtrzne
Membrana pomiarowa

ciœnieniowy odlew aluminium
stal nierdzewna 1.45471 i 1.4301
silikon
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Tabela 2 · Dobór dŸwigni i sprê¿yny pomiarowej
DŸwignia

Skok
nominalny

Skok min./maks.

Wartoœæ zadana
(sygna³ wejœciowy)

Sprê¿yna
pomiarowa

15 mm

7,5 ... 15 mm

100%
50%

1
2

30 mm

14 ... 32 mm

100%
50%

2
3

60 mm

30 ... 70 mm

100%

3

20 mm

7,5 ... 26 mm

100%
50%

1
2

40 mm

14 ... 50 mm

100%
50%

2
3

>60 mm

30 ... 90 mm

100%

3

D³ugoœæ dŸwigni L
40 ... 127 mm

D³ugoœæ dŸwigni L
z elementem przed³u¿aj¹cym 40 ... 200 mm

Uzyskane certyfikaty bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 4763
Rodzaj certyfikatu

Numer certyfikatu

Data

Grupa zap³onowa / Uwagi

Unijny cerfytikat wzoru
konstrukcyjnego

PTB 02 ATEX 2078

19.07.2002

II 2 G EEx ia IIC T6;
ustawnik pozycyjny typu 4763-1

Deklaracja zgodnoœci

PTB 03 ATEX 2183 X

30.09.2003

II 3 G EEx nA II T6, strefa 2;
ustawnik pozycyjny typu 4763-8

Certyfikat GOST

POCC DE.GB05.B02637

26.02.2009

1 EEx ia IIC T6 X, wa¿ny do 26.02.2009;
ustawnik pozycyjny typu 4763-1

CSA

1607873

16.09.2005

Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0
Class I, Div. I, Groups A, B, C, D;
Class II, Div. I, Groups E, F, G; Class III;
ustawnik pozycyjny typu 4763-3

Certyfikat FM

3020228

28.02.2005

Class I, II, III; Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class I; Zone 0 AEx ia IIC T6
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II; Div. 2, Groups F, G; Class III;
NEMA 3R; z przetwornikiem i/p typu 6109 i 6112;
ustawnik pozycyjny typu 4763-3

KOSHA

2005-2333-Q1

14.11.2005

Ex iz IIC T6; wa¿ne do 13.11.2010,
ustawnik pozycyjny typu 4763-1

30.07.2003

Tlen jako medium zasilaj¹ce,
z przetwornikiem i/p typu 6109;
dop. temperatura otoczenia 60°C

Certyfikat dla ustawników pozycyjnych typu 4763 i 4765
AIR LIQUIDE

2003/OL 216 A

Certyfikaty bezpieczeñstwa EEx-d dla przetworników i/p typu 6116 zob. karta katalogowa T 6116
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Pod³¹czenie elektryczne i wymiary w mm

M20x1,5

wejœcie sygna³u steruj¹cego
4(0) do 20 mA
wejœcie

wyjœcie
(36)
zasilanie
(9)
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Oznaczenie typu urz¹dzenia
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Wykonanie Ex
brak
II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX
CSA/FM intrinisically safe / non incendive
II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2 zgodnie z ATEX
Sprê¿yna pomiarowa
sprê¿yna 1, skok = 15 mm
sprê¿yna 2, skok = 30 mm, split range 15 mm

x

x

0

0

x

0

x

x

x

0

x

0

x

x

0

0

0

0

1

6

0

1

8

0

1

0

2/7

1
3
8

2/7
1
2

sprê¿yna 3, skok = 60 mm, split range 30 mm

3

Przy³¹cza pneumatyczne
ISO 228/1G 1 4
1 -18 NPT
4
Przy³¹cza elektryczne
M 20x1,5, niebieski (tworzywo sztuczne)
M 20x1,5, czarny (tworzywo sztuczne)
M20 x 1,5 (mosi¹dz niklowany)
Przetwornik i/p
typ 6109
typ 6112
Wartoœæ zadana
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA
1 … 5 mA
Zakres temperatury
standardowy
niska temperatura do -45°C
Wykonanie specjalne
brak
dla tlenu
II 3D IP 54 T 80°C (z oœwiadczeniem producenta)
certyfikat GOST dla wykonania Ex

1

1
3
1
2
7

2
1
2
0
2

2

2

3
0

2

0/1
8
1

2/7
2

2
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Oznaczenie typu urz¹dzenia
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny

typu 4765 -

0

Sprê¿yna pomiarowa
sprê¿yna 1, skok = 15 mm

1

x

2

sprê¿yna 3, skok = 60 mm, split range 30 mm

3

1

4-18 NPT

Zakres temperatury
standardowy
niska temperatura do -50°C
Wykonanie specjalne
brak
dla tlenu

0

x

1

x

x

x

x

0

1

sprê¿yna 2, skok = 30 mm, split range 15 mm
Przy³¹cza pneumatyczne
ISO 228/1G 1 4

0

1
3
0

0

1
0

0

0

0

0

1

Tekst zamówienia
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763-x...
lub
Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765-01...
Dodatkowe informacje
– bez manometrów / z manometrami
– korpus manometrów wykonany ze stali CrNiMo, przy³¹cze niklowane,
w ca³oœci ze stali CrNiMo do monta¿u na zaworze regulacyjnym
– nastawiona wartoœæ zadana ... lub ciœnienie zasilaj¹ce ... bar
– kierunek dzia³ania wprost lub odwrotny
– orurowanie: stal ocynkowana lub w ca³oœci ze stali CrNiMo,
lub PE natur DN 6/10
– monta¿ zgodnie z norm¹ DIN EN 60534-6 (NAMUR)
skok: ... mm, ewentualnie œrednica kolumny: …mm
– ewentualnie wykonanie specjalne
– rozszerzony zakres temperatury
– wykonanie specjalne dla tlenu jako medium zasilaj¹cego
W przypadku zamówienia ustawników pozycyjnych bez powi¹zania z konkretnym typem zaworu regulacyjnego dane dotycz¹ce
niezbêdnych elementów monta¿owych nale¿y skompletowaæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi EB 8359-1 (dla ustawnika
pozycyjnego typu 4765) lub EB 8359-2 (dla ustawnika pozycyjnego typu 4763).
Zmiany techniczne zastrze¿one.
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