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Informace k předloženým montážním návodům a k návodům k obsluze

Tyto návody Vám pomohou k bezpečné montáži a provozu. Informace a pokyny těchto ná-
vodů jsou závazné pro práci s přístroji výrobce SAMSON.

 Ä Pečlivě si přečtěte přiložené návody a uschovejte si je pro pozdější použití.
 Ä Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto pokynů, obraťte se na autorizované servisní 
oddělení společnosti Samsonu (aftersalesservice@samson.de).

Montážní a provozní návody jsou součástí dodávky. Nejnovější 
dokumentace je k dispozici na webové stránce www.samson.de > 
Service & Support > Downloads > Documentation.

 Informace a jejich význam 

Nebezpečné situace, které mohou způsobit 
smrt nebo těžká poranění

Situace, které mohou způsobit smrt nebo 
těžká poranění

Zpráva o škodě a funkční poruchy

Dodatečné informace

Praktická doporučení

Nebezpečí!

Upozornění!

Poznámka!

Information

Typ



Obsah

EB 3776 CS  3 

1 Všeobecné pokyny ........................................................................................4
1.1 Výrobní číslo a index přístroje .........................................................................4
2 Montáž .........................................................................................................5
2.1 Montáž na otočné pohony SAMSON typu 3278 ..............................................6
2.2 Montáž na otočné pohony podle VDI/VDE 3845 · připevňovací rovina 1 ..........8
2.3 Montáž na otočné pohony podle VDI/VDE 3845 · připevňovací rovina 2 ........10
2.4 Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277 .........................................12
2.5 Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277-5  

(externí vedení ovládacího tlaku) ...................................................................15
2.6 Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277-5  

(interní vedení ovládacího tlaku) ....................................................................18
2.7 Montáž na regulační ventily SAMSON typu 324X s nástavným žebrem 

podle DIN EN 60534-6-1 ............................................................................21
3 Pneumatické připojení .................................................................................24
3.1 Pomocná energie .........................................................................................24
3.2 Filtrační prvky pro pomocnou energii.............................................................25
3.3 Filtr odpadního vzduchu a krytí .....................................................................26
3.4 Škrticí klapky ...............................................................................................26
4 Elektrické připojení ......................................................................................28
4.1 Připojovací vedení........................................................................................28
4.2 Provozní prostředky pro zónu 2 / zónu 22 ....................................................29
4.3 Schémata připojení ......................................................................................29
4.4 Modul AS-Interface (verze 2011) ..................................................................34
4.5 Solenoidový ventil / nouzové manuální ovládání ............................................36
5 Mezní kontakty ...........................................................................................37
5.1 Posunutí spínacího bodu změnami teploty ......................................................37
5.2 Indukční štěrbinové iniciátory ........................................................................38
5.3 Indukční dvojitý přibližovací iniciátor .............................................................39
5.4 Elektrický mikrospínač ..................................................................................40
6 Opravy přístrojů ohrožených explozí ...........................................................42
7 Pokyny k údržbě, kalibraci a práci na provozním prostředku ........................42
8 Povolení ......................................................................................................42



 4  EB 3776 CS

Všeobecné pokyny

1 Všeobecné pokyny
Přístroj smí instalovat a uvádět do provozu 
pouze odborný personál, který byl sezná-
men s uváděním tohoto přístroje do provozu 
a jeho provozem. Odborným personálem se 
ve smyslu tohoto návodu k montáži a ob-
sluze rozumí osoby, které na základě svého 
odborného vzdělání, vědomostí, zkušeností 
a znalosti příslušných norem dokážou po-
soudit jim svěřené práce a identifikovat 
možná nebezpečí.
U přístrojů v provedení chráněném proti ex-
plozi musejí být osoby vyškoleny nebo po-
učeny, resp. musejí mít oprávnění k pracím 
na přístrojích chráněných proti explozi v za-
řízeních ohrožených explozí.
Ohrožením, která mohou být způsobena 
u regulačního ventilu protékajícím médiem, 
ovládacím tlakem a pohyblivými díly, musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními.
Pokud z důvodu vysokých hodnot tlaku při-
váděného vzduchu v pneumatickém pohonu 
vznikají nepřípustné pohyby nebo síly, musí 
se tlak přiváděného vzduchu omezit pro-
střednictvím vhodné redukční stanice.
Předpokladem je řádná přeprava a sklado-
vání přístroje.
Technické údaje, údaje objednávky, ná-
hradní díly a příslušenství viz typový list 
u T 3776.

1.1 Výrobní číslo a index 
přístroje

Výrobní číslo a index přístroje jsou uvedeny 
na typovém štítku:

3776-XXXXXXXXXXXXXX

Číslo výrobku

XX

Index přístroje

https://www.samson.de/document/t37760de.pdf
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Montáž

2 Montáž

 − Před zahájením montáže se v příslušné 
části zařízení musí tlak snížit na nulu.
 − V oblastech ohrožených explozí se montáž 
a údržba přístrojů musejí z důvodu vyso-
kého povrchového odporu provádět tak, 
aby se nemuselo počítat s elektrostatickým 
nábojem.

Požadovaný stupeň podle normy 
IEC 60529:1989 je zaručen pouze v pří-
padě namontovaného víka krytu s nainstalo-
vanými filtry odpadního vzduchu a odborné 
instalace připojení.

Přístroje do indexu přístroje 1 mají černé 
víko krytu s polyamidovým průzorem. Od in-
dexu přístroje 2 jsou přístroje vybaveny prů-
hledným polykarbonátovým víkem krytu.

Lakované šrouby v krytu nebo na něm se ne-
smějí uvolňovat.
Přístroje mohou být montovány s montážními 
sestavami na otočné pohony, zdvihové po-
hony a regulační ventily pomocí nástavného 
žebra. Dodržujte přitom odpovídající mon-
tážní pokyny (viz kap. 2.1 až 2.7).
Při montáži zajistěte, aby nad víkem krytu 
byl volný prostor o výšce min. 300 mm.

Na místech použití, na nichž je nutné počítat 
s mechanickým poškozením krytu, se kryty 
musejí opatřit dodatečnou ochranou, aby 
splňovaly požadavky uvedené v odstavci 6 
normy EN 61241-0:2006 „Elektrické pro-
vozní prostředky pro použití v oblastech 
s hořlavým prachem“.

Montážní poloha
Přístroje nesmějí být montovány spodní stra-
nou nahoru na otočné pohony nebo regu-
lační ventily s montážním žebrem, aby byl 
kryt chráněn proti pronikání vody. Filtr od-
padního vzduchu ve víku krytu a kabelové 
šroubení musejí být namontovány kolmo 
dolů, nebo pokud to není možné, tak vodo-
rovně.
Při montáži zdvihových pohonů SAMSON 
typu 3277 je montážní poloha přístrojů 
libovolná.

VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Informace
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Všeobecné pokyny

2.1 Montáž na otočné pohony 
SAMSON typu 3278

Pro montáž na otočné pohony SAMSON 
typu 3278 (viz typový list u T 8321 a návod 
k montáži a obsluze u EB 8321) je po-
třebná montážní sestava (viz obr. 1).
Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12
Recirkulaci odpadního vzduchu z otoč-
ného pohonu proveďte následovně:

 Ä Prostor pružiny otočného pohonu spojte 
přes spojovací vedení s přípojkou 4 
pneumatického zesilovače.

 Ä Pokud nedochází k recirkulaci odpad-
ního vzduchu, uzavřete přípojku 4 pneu-
matického zesilovače uzavírací zátkou 
(12).

Montáž
1. Desku (8) připevněte dvěma šrouby s vál-

covou hlavou s vnitřním šestihranem (9) 
na přírubě otočného pohonu.

2. O-kroužky (4) namontujte do drážky na 
svorníku přírubové desky (5).

3. Přírubovou desku (5) upevněte čtyřmi 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) na pří-
rubě otočného pohonu. Přitom čtyři 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) 

utáhněte pouze lehce, aby se přírubová 
deska (5) mohla při nasunutí krytu vyrov-
nat.

4. Unášeč (7) zasuňte přes přírubovou 
desku (5) do štěrbiny desky (8) na otoč-
ném pohonu.

5. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
6. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(5). Přitom vyrovnejte čep hřídele na pří-
stroji tak, aby zasahoval středově do 
štěrbiny unášeče (7).

7. Přírubovou desku (5) definitivně připev-
něte utažením čtyř šroubů se šestihran-
nou hlavou (6) na přírubě otočného po-
honu.

8. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou s vnitřním šestihranem (1), dvěma 
pružnými podložkami (2) a dvěma pod-
ložkami (3).

9. Kryt indikace (10) nasuňte na vačkové 
upínání a otáčejte, až zapadne.

10. Upevněte víko krytu na přístroji.

https://www.samson.de/document/t83210de.pdf
https://www.samson.de/document/e83210de.pdf
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Všeobecné pokyny

Spodní náhled na přístroj

12

Koncový spínač
Připojovací blok / 

pneumatický 
zesilovač

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro otočné pohony SAMSON

Plocha pohonu Obj. č.

160 cm² 1400-7216

320 cm² 1400-7217

Č. Počet Popis
1 2× Šroub s válcovou hlavou 

a vnitřním šestihranem ISO 4762 
– M6 x 12

2 2× Pružná podložka – tvar B6
3 2× Podložka ISO 7089 – 6-6
4 2× O-kroužek 7,5 × 1,5
5 1× Přírubová deska
6 4× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M5 × 12
7 1× Unášeč
8 1× Deska
9 2× Šroub s válcovou hlavou 

a šestihranem ISO 4762 – 
M4 x 10

10 1× Kryt indikace
11 1× Přídržný kroužek (pouze 

u montážní sestavy 1400-7217)
12 1× Uzavírací zátka ¼“

1, 2, 3

1, 2, 3

56

10

8
9

7

4

obr. 1: Montáž na otočné pohony SAMSON typu 3278
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Všeobecné pokyny

2.2 Montáž na otočné pohony 
podle VDI/VDE 3845 · 
připevňovací rovina 1

Pro montáž na otočné pohony podle VDI/
VDE 3845 (2004-09) · připevňovací ro-
vina 1 je potřebná montážní sestava 
(viz obr. 2).
Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12
Recirkulaci odpadního vzduchu z otoč-
ného pohonu proveďte následovně:

 Ä Prostor pružiny otočného pohonu spojte 
přes spojovací vedení s přípojkou 4 
pneumatického zesilovače.

 Ä Pokud nedochází k recyklaci odpadního 
vzduchu, uzavřete přípojku 4 pneumatic-
kého zesilovače uzavírací zátkou (10).

Montáž
1. Konzolu výrobce pohonu upevněte čtyřmi 

šrouby se šestihrannou hlavou na přírubě 
otočného pohonu. Přitom utáhněte 
šrouby se šestihrannou hlavou jen lehce, 
aby se mohla konzola při nasunování 
krytu vyrovnat.

2. O-kroužky (4) namontujte do drážky na 
svorníku přírubové desky (5).

3. Přírubovou desku (5) připevněte na kon-
zolu dvěma šrouby se šestihrannou hla-
vou (7) a dvěma šestihrannými mati-
cemi (8).

4. Unášeč (6) zasuňte do štěrbiny čepu hří-
dele na otočném pohonu.

5. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
6. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(5). Přitom vyrovnejte čep hřídele na pří-
stroji tak, aby zasahoval středově do 
štěrbiny unášeče (6).

7. Konzolu definitivně připevněte utažením 
čtyř šroubů se šestihrannou hlavou na 
přírubě otočného pohonu.

8. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (1), 
dvěma pružnými podložkami (2) 
a dvěma podložkami (3).

9. Kryt indikace (9) nasuňte na vačkové 
upínání a otáčejte, až zapadne.

10. Upevněte víko krytu na přístroji.
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Všeobecné pokyny

Spodní náhled na přístroj

10

Koncový spínač
Připojovací blok / 

pneumatický 
zesilovač

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro otočné pohony (připevňovací rovina 1) · obj. č.: 1400-7041

Č. Počet Popis
1 2× Šroub s válcovou hlavou 

a vnitřním šestihranem 
ISO 4762 – M6 x 12

2 2× Pružná podložka – tvar B6
3 2× Podložka ISO 7089 – 6-6
4 2× O-kroužek 7,5 × 1,5
5 1× Přírubová deska
6 1× Unášeč
7 2× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M6 x 12
8 2× Šestihranná matice 

EN 24032 – M6
9 1× Kryt indikace
10 1× Uzavírací zátka ¼“

1, 2, 39

5
6
7, 8

4Konzola výrobce 
pohonu
Připevňovací rovina 1

obr. 2: Montáž na otočné pohony podle VDI/VDE 3845 (2004-09) · připevňovací rovina 1
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Všeobecné pokyny

2.3 Montáž na otočné pohony 
podle VDI/VDE 3845 · 
připevňovací rovina 2

Pro montáž na otočné pohony podle VDI/
VDE 3845 (2004-09) · připevňovací ro-
vina 2 je potřebná montážní sestava 
(viz obr. 3).
Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12
Recirkulaci odpadního vzduchu z otoč-
ného pohonu proveďte následovně:

 Ä Prostor pružiny otočného pohonu spojte 
přes spojovací vedení s přípojkou 4 
pneumatického zesilovače.

 Ä Pokud nedochází k recirkulaci odpad-
ního vzduchu, uzavřete přípojku 4 pneu-
matického zesilovače uzavírací zátkou 
(8).

Montáž
1. O-kroužky (4) namontujte do drážky na 

svorníku přírubové desky (5).
2. Přírubovou desku (5) připevněte čtyřmi 

šrouby se šestihrannou hlavou (6) na pří-
rubě otočného pohonu. Přitom čtyři 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) utáh-
něte pouze lehce, aby se přírubová deska 
(5) mohla při nasunutí krytu vyrovnat.

3. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
4. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(5). Přitom vyrovnejte čep hřídele na pří-
stroji tak, aby zasahoval středově do 
štěrbiny na čepu hřídele otočného po-
honu.

5. Přírubovou desku (5) definitivně připev-
něte utažením čtyř šroubů se šestihran-
nou hlavou (6) na přírubě otočného po-
honu.

6. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (1), 
dvěma pružnými podložkami (2) 
a dvěma podložkami (3).

7. Kryt indikace (7) nasuňte na vačkové 
upínání a otáčejte, až zapadne.

8. Upevněte víko krytu na přístroji.
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Spodní náhled na přístroj

8

Koncový spínač
Připojovací blok / 

pneumatický 
zesilovač

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro otočné pohony (připevňovací úroveň 2) · obj. č.
1400-7043 140-7186 1400-7212 1400-7210
Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3 Velikost 4

Rozteč otvorů A
80 mm 80 mm 130 mm 130 mm

Délka čepu hřídele B
20 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Č. Počet Popis
1 2× Šroub s válcovou hlavou 

a vnitřním šestihranem 
ISO 4762 – M6 x 12

2 2× Pružná podložka – tvar B6
3 2× Podložka ISO 7089 – 6-6
4 2× O-kroužek 6 × 2
5 1× Přírubová deska
6 4× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M5 × 12
7 1× Kryt indikace
8 1× Uzavírací zátka ¼L

5
6

1, 2, 3

4

7

Připevňovací rovina 2

obr. 3: Montáž na otočné pohony podle VDI/VDE 3845 (2004-09) · připevňovací rovina 2
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Všeobecné pokyny

2.4 Montáž na zdvihové 
pohony SAMSON 
typu 3277

Pro montáž na zdvihové pohony SAMSON 
typu 3277 (viz typový list u T 8310-1 a ná-
vod k montáži a obsluze u EB 8310-6) je 
potřebná montážní sestava (viz obr. 4).
Současně je možné namontovat pozicionér 
SAMSON typu 373X, typu 376X nebo 
typu 378X.
Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 Ä O-kroužek (16) vložte do výstupního ot-
voru na spodní straně pneumatického 
zesilovače.

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12
Recyklaci odpadního vzduchu ze zdviho-
vého pohonu proveďte následovně:

 Ä Pružinový prostor zdvihového pohonu 
spojte s připojovacím vedením 4 pneu-
matického zesilovače.

 Ä Pokud nedochází k recirkulaci odpad-
ního vzduchu, uzavřete přípojku 4 pneu-
matického zesilovače zátkou (15).

Montáž
1. Uzavírací zátku vylomte otáčením šrou-

bovákem ze dna krytu.
2. Tvarové těsnění (1) vložte do drážky ve 

dně krytu.
3. Unášeč (2) s pružinou ležící směrem ven 

nasuňte na čep hřídele a zajistěte pojist-
ným kroužkem (3).

Montážní sestava pro zdvihové pohony typu 3277

Č. Počet Popis
1 1× Tvarové těsnění
2 1× Unášeč
3 1× Pojistný kroužek Ø 5 × 0,8
4 1× Přírubová deska
5 1× Ploché těsnění
6 2× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M5 × 12
7 1× Podložka ISO 7089 – 5
8 1× O-kroužek 5 × 1,2
9 1× Svěrný třmen (pro montáž bez 

pozicionéru / s pozicionérem 
typu 376X nebo typu 378X)

Č. Počet Popis
10 1× Připevňovací šroub s kolíkem unášeče 

(pro montáž s pozicionérem 
typu 373X)

11 2× Šroub s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem ISO 4762 – M6 x 12

12 2× Pružná podložka – tvar B6
13 2× Podložka ISO 7089 – 6
14 1× Víko
15 2× Uzavírací zátka ¼“
16 1× O-kroužek 4 x 2

https://www.samson.de/document/t83101de.pdf
https://www.samson.de/document/e83106de.pdf
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Spodní náhled na přístroj

16

15

1 2
3

Koncový spínač

Uzavírací zátky

Pružina

Připojovací blok / 
pneumatický 

zesilovač

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro zdvihové pohony typu 3277

Plocha pohonu Obj. č.

240/350 cm² 1400-7220

700 cm² 1400-7221

14

9

4
5

Filtr odpadního 
vzduchu

6, 7, 8
4

6
11, 12, 13

11, 12, 13

15

9, 10

obr. 4: Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277



 14  EB 3776 CS

Všeobecné pokyny

4. Přírubovou desku (4) s nalepeným 
plochým těsněním (5) upevněte dvěma 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) vpravo 
v jedné rovině se spojkou zdvihového 
pohonu. U levého šroubu se šestihrannou 
hlavou podložte podložku (7) a O-krou-
žek (8).

5. Montáž bez pozicionéru / montáž s po-
zicionérem typu 376X nebo typu 378X: 
svěrný třmen (9) připevněte na táhlo 
pohonu.
Montáž s pozicionérem typu 373X: 
svěrný třmen z montážní sestavy pozicio-
néru připevněte připevňovacím šroubem 
s kolíkem unášeče (10) na táhlo pohonu.

6. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
7. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(4). Přitom vyrovnejte čep hřídele tak, 
aby kolík unášeče svěrného třmene (9), 
příp. připevňovací šroub (10) přesně za-
sahoval do štěrbiny unášeče (2).

8. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (11), 
dvěma pružnými podložkami (12) 
a dvěma podložkami (13).

9. Upevněte víko krytu na přístroji.

10. Montáž bez pozicionéru: filtr odpadního 
vzduchu nahraďte ve víku krytu uzavírací 
zátkou (15), protože větrání krytu pro-
bíhá přes víko (14) na zdvihovém 
pohonu.
Víko (14) připevněte ze zadní strany na 
spojce zdvihového pohonu a zašroubujte 
filtr odpadního vzduchu.
Montáž s pozicionérem typu 373X, 
typu 376X nebo typu 378X: pozicionér 
namontujte podle návodu k montáži 
a obsluze na zadní stranu spojky zdviho-
vého pohonu.
Víko (14) není potřeba.
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2.5 Montáž na zdvihové 
pohony SAMSON 
typu 3277-5 (externí 
vedení ovládacího tlaku)

Pro montáž na zdvihové pohony SAMSON 
typu 3277-5 s externím vedením ovládacího 
tlaku (viz typový list u T 8310-1 a návod 
pro montáž a obsluhu u EB 8310-1) je po-
třebná montážní sestava (viz obr. 5).
Současně je možné namontovat pozicionér 
SAMSON typu 373X, typu 376X nebo 
typu 378X.
Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 Ä O-kroužek (16) vložte do výstupního ot-
voru na spodní straně pneumatického 
zesilovače.

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12

 Ä Přípojku 4 pneumatického zesilovače 
uzavřete uzavírací zátkou (15).

Montáž
1. Uzavírací zátku vylomte otáčením šrou-

bovákem ze dna krytu.
2. Tvarové těsnění (1) vložte do drážky ve 

dně krytu.

3. Unášeč (1) s pružinou ležící směrem ven 
nasuňte na čep hřídele a zajistěte pojist-
ným kroužkem (3).

4. Přírubovou desku (4) s nalepeným 
plochým těsněním (5) upevněte dvěma 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) vpravo 
v jedné rovině se spojkou zdvihového 
pohonu. U levého šroubu se šestihrannou 
hlavou podložte podložku (7) a O-krou-
žek (8).

5. Montáž bez pozicionéru / montáž s po-
zicionérem typu 376X nebo typu 378X: 
svěrný třmen (9) připevněte na táhlo po-
honu.
Montáž s pozicionérem typu 373X: 
svěrný třmen z montážní sestavy pozicio-
néru připevněte připevňovacím šroubem 
s kolíkem unášeče (10) na táhlo pohonu.

6. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
7. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(4). Přitom vyrovnejte čep hřídele tak, 
aby kolík unášeče svěrného třmene (9), 
příp. připevňovací šroub (10) přesně za-
sahoval do štěrbiny unášeče (2).

8. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (11), 
dvěma pružnými podložkami (12) 
a dvěma podložkami (13).

9. Upevněte víko krytu na přístroji.
10. Montáž bez pozicionéru: filtr odpadního 

vzduchu nahraďte ve víku krytu uzavírací 
zátkou (15), protože větrání krytu pro-
bíhá přes víko (14) na zdvihovém po-
honu.

https://www.samson.de/document/t83101de.pdf
https://www.samson.de/document/e83101de.pdf
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Spodní náhled na přístroj

16

15

1 2
3

Koncový spínač

Uzavírací zátky

Pružina

Připojovací blok / 
pneumatický 

zesilovač

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro typ 3277-5, plocha pohonu 120 cm² (externí vedení ovládacího tlaku)

Obj. č.: 1400-7219

14 9

4
5

Filtr odpadního 
vzduchu

6, 7, 8
4

6
11, 12, 13

11, 12, 13 15

9, 10

obr. 5: Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277-5 · externí vedení ovládacího tlaku
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Montážní sestava pro typ 3277-5, plocha pohonu 120 cm² (externí vedení ovládacího tlaku)

Č. Počet Popis
1 1× Tvarové těsnění
2 1× Unášeč
3 1× Pojistný kroužek Ø 5 × 0,8
4 1× Přírubová deska
5 1× Ploché těsnění
6 2× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M5 × 12
7 1× Podložka ISO 7089 – 5
8 1× O-kroužek 5 × 1,2
9 1× Svěrný třmen (pro montáž bez 

pozicionéru / s pozicionérem 
typu 376X nebo typu 378X)

Č. Počet Popis
10 1× Připevňovací šroub s kolíkem unášeče 

(pro montáž s pozicionérem 
typu 373X)

11 2× Šroub s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem ISO 4762 – M6 x 12

12 2× Pružná podložka – tvar B6
13 2× Podložka ISO 7089 – 6
14 1× Víko
15 2× Uzavírací zátka ¼“
16 1× O-kroužek 4 x 2

Víko (14) připevněte ze zadní strany na 
spojce zdvihového pohonu a zašroubujte 
filtr odpadního vzduchu.
Montáž s pozicionérem typu 373X, 
typu 376X nebo typu 378X: pozicionér 
namontujte podle návodu k montáži 
a obsluze na zadní stranu spojky zdviho-
vého pohonu.
Víko (14) není potřeba.
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2.6 Montáž na zdvihové 
pohony SAMSON 
typu 3277-5 (interní vedení 
ovládacího tlaku)

Pro montáž zdvihových pohonů SAMSON 
typu 3277-5 s interním vedením ovládacího 
tlaku (viz typový list u T 8310-1 a návod 
k montáži a obsluze u EB 8310-1) je po-
třebná montážní sestava (viz obr. 6).
Současně je možné namontovat pozicionér 
SAMSON typu 373X, typu 376X nebo 
typu 378X.
Při montáži dodržujte následující pokyny:

Přístroje s 3/2cestným pneumatickým zesi-
lovačem typu 3776-XXXXXX10
Na zdvihové pohony SAMSON typu 3277-5 
mohou být montovány jen tyto přístroje s in-
terním vedením ovládacího tlaku. Přitom je 
ovládací tlak veden přes otvory ve spojce 

a přepínací desce volitelně na spodní nebo 
horní membránovou komoru.

 Ä Vyšroubujte červík z výstupního otvoru 
na spodní straně pneumatického zesilo-
vače.

 Ä Přípojku 2 pneumatického zesilovače 
uzavřete uzavírací zátkou (17) 
a O-kroužkem (18).

 Ä Přípojku 4 pneumatického zesilovače 
uzavřete uzavírací zátkou (15).

Montáž
1. Uzavírací zátku vylomte otáčením šrou-

bovákem ze dna krytu.
2. Tvarové těsnění (1) vložte do drážky ve 

dně krytu.
3. Unášeč (2) s pružinou ležící směrem ven 

nasuňte na čep hřídele a zajistěte pojist-
ným kroužkem (3).

Montážní sestava pro typ 3277-5, plocha pohonu 120 cm² (interní vedení ovládacího tlaku)

Č. Počet Popis
1 1× Tvarové těsnění
2 1× Unášeč
3 1× Pojistný kroužek Ø 5 × 0,8
4 1× Přírubová deska
5 1× Ploché těsnění
6 2× Šroub se šestihrannou hlavou 

EN 24017 – M5 × 12
7 1× Podložka ISO 7089 – 5
8 1× O-kroužek 5 × 1,2
9 1× Svěrný třmen (pro montáž bez 

pozicionéru / s pozicionérem 
typu 376X nebo typu 378X)

Č. Počet Popis
10 1× Připevňovací šroub s kolíkem unášeče 

(pro montáž s pozicionérem 
typu 373X)

11 2× Šroub s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem ISO 4762 – M6 x 12

12 2× Pružná podložka – tvar B6
13 2× Podložka ISO 7089 – 6
14 1× Víko
15 2× Uzavírací zátka ¼“
16 1× Těsnicí hadička 13 mm
17 1× Uzavírací šroub DIN 908 – ¼“
18 1× O-kroužek 14 x 1 (jen u G ¼)

https://www.samson.de/document/t83101de.pdf
https://www.samson.de/document/e83101de.pdf
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Spodní náhled na přístroj
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Koncový spínač

Uzavírací zátky

Pružina

Pneumatický zesilovač
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

Montážní sestava pro typ 3277-5, plocha pohonu 
120 cm² (interní vedení ovládacího tlaku)

Připojení Obj. č.
G ¼ 1400-7222
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Filtr odpadního 
vzduchu

6, 7, 8
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11, 12, 13
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obr. 6: Montáž na zdvihové pohony SAMSON typu 3277-5 · interní vedení ovládacího tlaku
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4. Přírubovou desku (4) s nalepeným 
plochým těsněním (5) upevněte dvěma 
šrouby se šestihrannou hlavou (6) vpravo 
v jedné rovině se spojkou zdvihového 
pohonu. U levého šroubu se šestihrannou 
hlavou podložte podložku (7) a O-krou-
žek (8).

5. Těsnicí hadici (16) prostrčte otvorem pří-
rubové desky (4) do přípojky ovládacího 
tlaku.

6. Montáž bez pozicionéru / montáž s po-
zicionérem typu 376X nebo typu 378X: 
svěrný třmen (9) připevněte na táhlo po-
honu.

7. Montáž s pozicionérem typu 373X: 
svěrný třmen z montážní sestavy pozicio-
néru připevněte připevňovacím šroubem 
s kolíkem unášeče (10) na táhlo pohonu.

8. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
9. Kryt nasuňte na svorník přírubové desky 

(4). Přitom vyrovnejte čep hřídele tak, 
aby kolík unášeče svěrného třmene (9), 
příp. připevňovací šroub (10) přesně za-
sahoval do štěrbiny unášeče (2).

10. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (11), 
dvěma pružnými podložkami (12) 
a dvěma podložkami (13).

11. Upevněte víko krytu na přístroji.

12. Montáž bez pozicionéru: filtr odpadního 
vzduchu nahraďte ve víku krytu uzavírací 
zátkou (15), protože větrání krytu pro-
bíhá přes víko (14) na zdvihovém po-
honu.
Víko (14) připevněte ze zadní strany na 
spojce zdvihového pohonu a zašroubujte 
filtr odpadního vzduchu.
Montáž s pozicionérem typu 373X, 
typu 376X nebo typu 378X: pozicionér 
namontujte podle návodu k montáži 
a obsluze na zadní stranu spojky zdviho-
vého pohonu.
Víko (14) není potřeba.
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2.7 Montáž na regulační 
ventily SAMSON 
typu 324X s nástavným 
žebrem podle 
DIN EN 60534-6-1

Pro montáž na regulační ventily SAMSON 
typu 324X (viz typový list u T 8015 a návod 
k montáži a obsluze u EB 8015) je po-
třebná montážní sada (viz obr. 7).

Stejným způsobem je možná montáž na re-
gulační ventily SAMSON typů 324X, 325X 
a 328X se jmenovitou světlostí >DN 100.
Pro montáž na regulační ventily se zdvihem 
větším než 35 mm jsou potřeba náležitě 
upravené montážní sestavy. Při objednávce 
musíte proto udat typ, jmenovitou světlost 
a zdvih regulačního ventilu.

Při montáži dodržujte následující pokyny:
 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 

zesilovačem typu 3776-XXXXXX10
Výstupní otvor na spodní straně pneuma-
tického zesilovače musí být uzavřen 
červíkem (stav při dodání).

 − Přístroje s 3/2cestným pneumatickým 
zesilovačem typu 3776-XXXXXX10, 
příp. -XXXXXX12
Recyklaci odpadního vzduchu ze zdviho-
vého pohonu proveďte následovně:

 Ä Pružinový prostor zdvihového pohonu 
spojte s připojovacím vedením 4 pneu-
matického zesilovače.

 Ä Pokud nedochází k recirkulaci odpad-
ního vzduchu, uzavřete přípojku 4 pneu-
matického zesilovače uzavírací zátkou.

Montáž
1. Našroubujte dva čepy (6) do spojky mezi 

táhlem pohonu a táhlem kuželky.
2. Desku unášeče (7) připevněte dvěma 

šrouby se šestihrannou hlavou (8) 
a dvěma talířovými pružinami (9) na čep 
(6).

3. Montážní úhelník (10) připevněte šrou-
bem se šestihrannou hlavou (11) a pod-
ložkou (12) k nástavnému žebru regulač-
ního ventilu. Přitom vyrovnejte montážní 
úhelník (10) středově ke značce 50 % na 
zdvihovém štítu.

4. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
5. Pouzdro (1) nasuňte na čep hřídele pří-

stroje a připevněte dvěma samořeznými 
šrouby (2).

6. Kolík unášeče zasuňte podle zdvihu re-
gulačního ventilu do označeného otvoru 
(≤17/≤25/≤35 mm) v unášeči (3) 
a upevněte šestihrannou maticí.

7. Unášeč (3) nasuňte na závitový čep 
pouzdra (1) a upevněte šestihrannou 
maticí (4) a pružnou podložkou (5).

8. Unášeč (3) vodorovně vyrovnejte.
9. Nasuňte kryt na svorník montážního 

úhelníku (10). Přitom musí kolík unášeče 
(3) přesně zasahovat do štěrbiny desky 
unášeče (7). Pokud to není možné, mu-
síte montážní úhelník (10) po povolení 
šroubu se šestihrannou hlavou (11) 
znovu vyrovnat.

Informace

https://www.samson.de/document/t80150de.pdf
https://www.samson.de/document/e80150de.pdf
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2

1

34, 5

Spodní náhled na přístroj

Koncový spínač

Zdvih ≤17 mm
Zdvih ≤25 mm
Zdvih ≤35 mmPneumatický zesilovač

Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Červík ISO 4029 – M5 x 9

13, 14, 15
10 11, 12

78, 9

6

Montážní sestava pro regulační ventily SAMSON 
typu 324X · obj. č.: 1400-7730
Jmenovitá světlost DN 15 až 100

Č. Počet Popis
1 1× Pouzdro
2 2× Samořezný šroub 2,5 × 10
3 1× Unášeč
4 1× Šestihranná matice EN 4035 – M6
5 1× Pružná podložka – tvar B6
6 2× Čep
7 1× Deska unášeče
8 2× Šroub se šestihrannou hlavou 

ISO 4017 – M4 × 8

Č. Počet Popis
9 2× Talířová pružina DIN 2093 – tvar B8
10 1× Montážní úhelník
11 1× Šroub se šestihrannou hlavou 

ISO 4017 – M8 × 20
12 1× Podložka ISO 7089 – 9
13 2× Šroub s válcovou hlavou a vnitřním 

šestihranem ISO 4762 – M6 x 10
14 2× Pružná podložka – tvar B6
15 2× Podložka ISO 7089 – 6

obr. 7: Montáž na regulační ventily SAMSON typu 324X · s nástavným žebrem
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10. Kryt připevněte dvěma šrouby s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (13), 
dvěma pružnými podložkami (14) 
a dvěma podložkami (15).

11. Upevněte víko krytu na přístroji.
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Pneumatické připojení

3 Pneumatické připojení
 Ä U přístrojů se solenoidovým ventilem od-
borně položte a namontujte připojovací 
vedení a šroubení.

 Ä Připojovací vedení a šroubení pravidelně 
kontrolujte, zda nevykazuje netěsnosti 
a poškození, příp. je opravte.

 Ä Před zahájením oprav je nutné snížit 
v otevíraných připojovacích vedeních 
tlak na nulu.

 Ä Dodržujte maximálně přípustný tlak po-
mocné energie.

 Ä Vytvořte pneumatické připojení na připo-
jovacím bloku nebo pneumatickém zesi-
lovači přes otvory se závity G ¼ 
(NPT ¼).

 Ä Pro spojení s pohonem přednostně pou-
žijte úhlová šroubení pro trubku 6 × 1 
(vnější průměr × tloušťka stěny) nebo ha-
dici 4 × 1 (vnitřní průměr × tloušťka 
stěny).

 Ä U připojovacích délek větších než 2 m 
počítejte s větší jmenovitou světlostí.

 Ä Přípojku odpadního vzduchu chraňte 
proti pronikání vody a nečistot, např. fil-
trem nebo jinými vhodnými opatřeními.

 Ä Zajistěte, aby hodnota KVS předřazeného 
redukčního ventilu byla minimálně 
1,6krát větší než hodnota KVS přístroje.

3.1 Pomocná energie
Médium
Vzduch pro přístroje, bez agresivních složek, 
nebo dusík

Při použití dusíku nezapomeňte: Pokud jsou 
přístroje namontovány v uzavřených a nevět-
raných prostorách, musí se odpadní vzduch 
solenoidových ventilů a pneumatického zesi-
lovače odvádět ven sběrným vedením.

Tlak
2,2 až 6,0 baru

Kvalita stlačeného vzduchu
 − podle ISO 8573-1
 − Viz tabulka 1.

VAROVÁNÍ!

tabulka 1: Kvalita stlačeného vzduchu

Velikost a počet částic Obsah oleje Rosný bod

Třída 4 Třída 3 Třída 3

≤5 µm a 1 000/m³ ≤1 mg/m³ –20 °C, resp. minimálně 
10 K pod nejnižší očekávanou 

okolní teplotou
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3.2 Filtrační prvky pro 
pomocnou energii

Na ochranu solenoidového ventilu před ne-
čistotami jsou v přípojce pomocné energie 9 
namontovány síto s velikostí ok 100 µm 
a filtr s velikostí pórů 30 µm.
V případě znečištění se filtrační prvky musejí 
vyčistit nebo vyměnit (viz obr. 8).

Čištění a výměna filtračních prvků
1. Síto (8) vyšroubujte šroubovákem (veli-

kost 7 až 9 mm) z přípojky pomocné 
energie 9.

2. Síto (8) vyčistěte nebo vyměňte 
a zašroubujte do přípojky pomocné 
energie 9.

3. Připojovací blok / pneumatický zesilovač 
sejměte z krytu po povolení dvou šroubů 
s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem 
(6) a dvou pružných podložek (7).

4. Filtr (4) vyjměte z připojovacího otvoru.
5. Filtr (4) vyčistěte nebo vyměňte a zasuňte 

do připojovacího otvoru. Přitom dbejte 
na správnou polohu těsnicího 
kroužku (3).

6. Připojovací blok / pneumatický zesilovač 
připevněte na kryt pomocí dvou šroubů 
s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem 
(6) a dvou pružných podložek (7). Přitom 
dávejte pozor na správnou polohu těs-
nění (1 nebo 5) a dvou O-kroužků (2).

2

1 3

4 1, 5

6, 7
8

Č. Popis Obj. č.
1 Těsnění se škrticí klapkou 1890-3891
2 O-kroužek 6 × 1 0520-0496
3 Těsnicí kroužek 12 × 2 0430-1134
4 Filtr 0550-0653
5 Těsnění s kuličkou (pouze 

u solenoidových ventilů)
1890-3892

Č. Popis Obj. č.
6 Šroub s válcovou hlavou 

a vnitřním šestihranem 
ISO 4762 – M4 x 30

8333-1191

7 Pružná podložka – tvar B4 8392-0654
8 Síto 0550-0213

obr. 8: Pneumatické připojení
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3.3 Filtr odpadního vzduchu 
a krytí

Přístroje jsou ve víku krytu vybaveny filtrem 
(IP 54) nebo zpětným ventilem filtru (IP 65).
Přístroje s pneumatickým zesilovačem 
typu 3776
-XXXXXX10/-XXXXXX12
-XXXXXX30/-XXXXXX31
-XXXXXX40/-XXXXXX41
-XXXXXX50/-XXXXXX51
-XXXXXX60/-XXXXXX61
-XXXXXX70/-XXXXXX71
U těchto přístrojů musí být pneumatický zesi-
lovač chráněn proti pronikání vody a nečis-
tot, např. filtrem (IP 54) nebo jinými vhod-
nými opatřeními.

3.4 Škrticí klapky
Přístroje s pneumatickým zesilovačem 
typu 3776
-XXXXXX12/-XXXXXX31
-XXXXXX41/-XXXXXX51
-XXXXXX61/-XXXXXX71
Tyto přístroje jsou vybaveny škrticími klap-
kami přiváděného/odpadního vzduchu 
(viz obr. 9).
Pomocí šroubováku lze otáčením škrticích 
šroubů (1) a (2) doprava (zavírání), příp. 
doleva (otevírání) nastavovat různé časy za-
vírání a otevírání (např. u otočných pohonů 
v poměru 1 : 15).
U zašroubovaných šroubů škrticích klapek je 
zaručen minimální průtok.

21 21

Pneumatický zesilovač typu 3776

-XXXXXX12

Připojení Škrticí klapky Hodnota KVS

2 Odpadní 
vzduch (1)

0,01–0,18
2 Přiváděný 

vzduch (2)

Pneumatický zesilovač typu 3776

-XXXXXX31
-XXXXXX41
-XXXXXX51
-XXXXXX61
-XXXXXX71

Připojení Škrticí klapky Hodnota KVS

4 Odpadní 
vzduch (1)

0,01–0,23
2 Přiváděný 

vzduch (2)

obr. 9: Škrticí klapky
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4 Elektrické připojení
U elektrické instalace se musejí dodržovat 
příslušné elektrotechnické předpisy a před-
pisy protiúrazové prevence země určení.
Pro montáž a instalaci ve výbušném pro-
středí platí EN 60079-14:2008 (VDE 0165-
1) „Výbušná atmosféra – projektování, výběr 
a zařízení elektrických zařízení“.
Pro připojení ke schváleným proudovým ob-
vodům s ochranou proti poruše platí údaje 
osvědčení ES o typové zkoušce ES 
PTB 98 ATEX 2072 pro zónu 1 a prohlášení 
o shodě PTB 02 ATEX 2007 X pro zónu 2 / 
zónu 22 (viz kap. 8).

Bezpodmínečně dodržte obsazení svorek. 
Záměna elektrických přípojek může způsobit 
zrušení ochrany před výbuchem.

Lakované šrouby v krytu nebo na něm se ne-
smějí uvolňovat.
Pro společné zapojení elektrických provoz-
ních prostředků s ochranou proti poruše platí 
přípustné maximální hodnoty podle osvěd-
čení o typové zkoušce (Ui, příp. U0, Ii, příp. 
I0, Pi, příp. P0, Ci, příp. C0 a Li, příp. L0).

4.1 Připojovací vedení
Elektrické připojení probíhá přes kabelová 
šroubení M20 × 1,5 na blok svorek v krytu 
nebo pomocí konektorů (viz kap. 4.3).
Při instalaci elektrických obvodů s ochranou 
proti poruše je třeba dodržet odstavec 12 
normy EN 60079-14:2008 (VDE 0165-1).
Pro pokládání vícežílových kabelů a vedení 
s více než jedním obvodem s ochranou proti 
poruše platí odstavec 12.2.2.7.
Přednostně je nutné používat připojovací ve-
dení s průřezem vodičů minimálně 0,5 mm² 
a vnějším průměrem 6 až 9 mm. Zejména 
musí být dodržena radiální tloušťka izolace 
vodiče z běžných materiálů, jako je např. 
polyetylen, minimálně 0,2 mm. Průměr jed-
notlivého drátu jednožílového vodiče nesmí 
být menší než 0,1 mm. Konce vodičů musejí 
být zajištěné proti třepení, např. pomocí kon-
cových dutinek.
V případě připojení přes dva oddělené ka-
bely lze namontovat přídavné kabelové šrou-
bení. Nepoužívané vstupy pro vodiče musejí 
být uzavřené záslepkami. Přístroje použí-
vané při okolních teplotách pod −20 °C mu-
sejí mít kovová kabelová šroubení.

NEBEZPEČÍ!
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4.2 Provozní prostředky pro 
zónu 2 / zónu 22

Pro provozní prostředky, které se provozují 
podle krytí před zapálením Ex nA II (pro-
vozní prostředky, které nevydávají jiskry) 
podle EN 60079-15:2003, platí, že spojo-
vání a přerušování, jakož i zapojování elek-
trických obvodů pod napětím je přípustné 
pouze při instalaci, údržbě nebo při opra-
vách. Pro provozní prostředky, které se při-
pojují v energeticky omezených elektrických 
obvodech podle krytí před zapálením Ex nL 
(energeticky omezené provozní prostředky) 
podle EN 60079-15:2003, platí, že tyto pří-
stroje mohou být provozně spínány.
Pro společné zapojování provozních pro-
středků s energeticky omezenými elektric-
kými obvody s krytím před zapálením Ex nL 
IIC platí přípustné maximální hodnoty podle 
prohlášení o shodě, resp. doplnění k prohlá-
šení o shodě (viz kap. 8).

4.3 Schémata připojení
Na následujících stranách jsou k dispozici 
tato schémata připojení:
 − Schémata připojení pro blok svorek 

(obr. 10)
 − Schémata připojení pro konektory podle 

EN 175301-803 (obr. 11)
 − Schémata připojení pro konektory (výro-

bek firmy Harting) (obr. 12)
 − Schémata připojení pro kulaté konektory 

(výrobek firmy Binder) (obr. 13)
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Schémata připojení pro blok svorek

3 indukční mezní kontakty (dvoužílové) 2 indukční mezní kontakty (třížílové)

2 elektrické mezní kontakty (přepínací kontakt)

2 solenoidové ventily
3 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

1 solenoidový ventil
3 indukční mezní kontakty (třížílové)

2 solenoidové ventily
2 indukční mezní kontakty (třížílové)

1 solenoidový ventil
3 elektrické mezní kontakty (přepínací kontakt)

2 solenoidové ventily
2 elektrické mezní kontakty (přepínací kontakt)

obr. 10: Schémata připojení pro maximálně možné osazení
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Schémata připojení pro konektory podle EN 175301-803

2 indukční mezní kontakty (dvoužílové) 1 indukční mezní kontakt (třížílový) 2 indukční mezní kontakty (třížílové)

1 elektrický mezní kontakt (přepínací 
kontakt)

2 elektrické mezní kontakty (přepínací 
kontakt)

1 solenoidový ventil
1 indukční mezní kontakt (dvoužílový)

1 solenoidový ventil
3 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

2 solenoidové ventily
2 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

2 solenoidové ventily
1 indukční mezní kontakt (třížílový)

2 solenoidové ventily
1 elektrický mezní kontakt 

(přepínací kontakt)

obr. 11: Schémata připojení pro maximálně možné osazení
• = otvor pro kódovací kolík (pouze když jsou použity dva konektory)
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Schémata připojení pro konektory (výrobek firmy Harting)

1 solenoidový ventil
3 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

1 solenoidový ventil
2 indukční mezní kontakty 

(třížílové)

1 solenoidový ventil
2 elektrické mezní kontakty 

(přepínací kontakt)

2 solenoidové ventily
2 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

2 solenoidové ventily
1 indukční mezní kontakt (třížílový)

2 solenoidové ventily
3 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

2 solenoidové ventily
3 indukční mezní kontakty (třížílové)

1 solenoidový ventil
1 elektrický mezní kontakt (přepínací kontakt)

2 solenoidové ventily
3 elektrické mezní kontakty (přepínací kontakt)

obr. 12: Schémata připojení pro maximálně možné osazení
• = otvor pro kódovací kolík (pouze když jsou použity dva konektory)
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Schémata připojení pro kulaté konektory (výrobek firmy Binder)

3 indukční mezní kontakty 
(dvoužílové)

2 indukční mezní kontakty (třížílové) 2 elektrické mezní kontakty 
(přepínací kontakt)

1 solenoidový ventil
2 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

1 solenoidový ventil
2 indukční mezní kontakty (třížílové)

2 solenoidové ventily
1 indukční mezní kontakt (třížílový)

2 solenoidové ventily
3 indukční mezní kontakty (třížílové)

2 solenoidové ventily
3 indukční mezní kontakty (dvoužílové)

2 solenoidové ventily
3 elektrické mezní kontakty (přepínací kontakt)

obr. 13: Schémata připojení pro maximálně možné osazení
• = otvor pro kódovací kolík (pouze když jsou použity dva konektory)
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4.4 Modul AS-Interface 
(verze 2011)

Typ 3776-0XXXXXXXX52 
a typ 3776-0XXXXXXXX53
Modul AS-Interface je nainstalován na ploš-
ném spoji v krytu a propojen hotově k připo-
jení (viz obr. 14).

Ve stavu při dodání je modul AS-Interface 
naprogramován na adrese slave A 2.

Typ slave
A/B-slave

Datový bit

tabulka 2: Obsazení bitu
Bit Vstup Výstup
00 – OUT 1
01 – –
02 IN 1 –
03 IN 2 –

Stavová zobrazení
Na plošném spoji jsou umístěny tři světelné 
diody jako stavová zobrazení pro modul 
AS-Interface a dva vstupy IN 1 a IN 2 (viz 
tabulka 3).

Informace

3, 4, 5

2

1

1 Připojení sběrnice
Adaptér vedení AS-i nebo kulatý konektor 
M12 × 1

2 Šroubové svorky
3 LED 1, svítící zeleně

Modul AS-Interface: pomocná energie k dispozici
LED 1, svítící červeně
Modul AS-Interface: komunikační chyba nebo 
adresa 0
LED 1, zelená/červená blikající
Modul AS-Interface: přerušení vodiče nebo zkrat

4 LED 2, svítící žlutě
Vstup IN1: spínací stav „Zap.“

5 LED 3, svítící žlutě
Vstup IN2: spínací stav „Zap.“

obr. 14: Modul AS-Interface
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tabulka 3: Stavová zobrazení
LED Funkce Stav
1 zelená Modul AS-In-

terface
Pomocná ener-
gie k dispozici

červená Modul AS-In-
terface

Komunikační 
chyba nebo 
adresa 0

blikající 
zelená/
červená

Modul AS-In-
terface

Přerušení 
vodiče nebo 
zkrat

2 žlutá Vstup IN 1 Spínací stav 
„Zap.“

3 žlutá Vstup IN 2 Spínací stav 
„Zap.“

Kontrola přerušení vodiče a zkratu
Kontrola přerušení vodiče a zkratu se para-
metrizuje v programovacím přístroji přes 
AS-i-Master.
Přerušení vodiče nebo zkrat se zobrazí ze-
leně/červeně blikající LED 1.

Při zapnuté kontrole přerušení vodiče 
a zkratu je při přerušení vodiče iniciátor ztlu-
mený a při zkratu neztlumený (LED 2 nebo 
LED 3 svítí žlutě).

Připojení sběrnice
Připojení sběrnice probíhá přes plochý kabel 
AS-i s adaptérem vedení nebo přes připojo-
vací vedení s kulatým konektorem M12 × 1 
v závitovém otvoru A přírubové desky (viz 
obr. 15).

1
43

2

AS-Interface

OUT

IN 1

IN 2

8

7

6

5

4

3

2

1

Připojení sběrnice s kulatým konektorem 
M12 × 1

Šroubové svorky na plošném spoji

obr. 15: Schémata připojení
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4.5 Solenoidový ventil / 
nouzové manuální 
ovládání

Pro bezpečnostní zapojení se musejí použí-
vat solenoidové ventily bez nouzového ma-
nuálního ovládání.

Přístroje se solenoidovým ventilem
Solenoidový ventil, který se skládá z binár-
ního měniče E/P (1) a redukčního ventilu (2), 
je na přání vybaven nouzovým manuálním 
ovládáním (3) (viz obr. 16).
Při neexistujícím jmenovitém signálu se může 
solenoidový ventil ovládat šroubovákem 
(velikost 4,5 mm) přes tlačítko nebo spínač.

VAROVÁNÍ!

1

2

3

1 Binární měnič E/P
2 Redukční ventil
3 Nouzové manuální ovládání

obr. 16: Solenoidový ventil / nouzové manuální ovládání
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5 Mezní kontakty
Přístroje jsou vybaveny maximálně třemi in-
dukčními štěrbinovými iniciátory, jedním in-
dukčním dvojitým přibližovacím iniciátorem 
nebo třemi elektrickými mikrospínači (viz 
kap. 5.2 až 5.4).
Mezní kontakty se u většiny aplikací nasta-
vují tak, aby se v koncových polohách po-
honu spustil mezní signál. Spínací bod je na-
stavitelný libovolně v rámci rozsahu otáčení 
nebo rozsahu zdvihu, aby se mohla signali-
zovat mezipoloha.

5.1 Posunutí spínacího bodu 
změnami teploty

Mezní kontakty a jejich ovládací prvky rea-
gují na změny teploty.
Aby bylo zaručeno bezpečné spínání, musí 
být vzdálenost spínacího bodu mezi spínací 
polohou pohonu a spínacím bodem mezního 
kontaktu větší než posunutí spínacího bodu 
změnami teploty.
Z tohoto důvodu se musí při nastavování 
mezních kontaktů vyrovnat posunutí spína-
cího bodu x otočeními seřizovacího šroubu.

tabulka 4: Seřizovací hodnoty

Posunutí spínacího bodu ΔT = 50 K

Úhel otáčení Zdvih

≤2° ≤0,8 mm

Otočení seřizovacího šroubu

x = 1/16 x = 1/16
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5.2 Indukční štěrbinové 
iniciátory

U přístrojů s indukčními štěrbinovými iniciá-
tory (3) má hřídel (1) maximálně tři kovové 
jazýčky (2) (viz obr. 17).
Pokud se kovový jazýček nachází v magne-
tickém poli štěrbinového iniciátoru, je iniciá-
tor tlumený a výstup je vysokoohmový.

Spínací funkce:
 − Typ SC3,5-N0: „Kontakt otevřený“ / 

LED vypnuta
 − Typ SJ3,5-SN: „Kontakt otevřený“
 − Typ SB3,5-E2: „Kontakt zavřený“ / LED 

zapnuta
Pokud se kovový jazýček nachází mimo 
magnetické pole, není štěrbinový iniciátor 
tlumený a výstup je nízkoohmový.

Spínací funkce:
 − Typ SC3,5-N0: „Kontakt zavřený“ / 

LED zapnuta
 − Typ SJ3,5-SN: „Kontakt zavřený“
 − Typ SB3,5-E2: „Kontakt otevřený“ / 

LED vypnuta

U přístrojů namontovaných v závodě jsou 
kovové jazýčky nastaveny tak, aby nebyly 
štěrbinové iniciátory tlumeny ve spínacích 
polohách regulačního přístroje.

Nastavení spínacích bodů
1. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
2. Stáhněte kryt indikace z vačkového upí-

nání (pouze u otočných pohonů).
3. Regulačním ventilem najeďte do požado-

vané spínací polohy.

Informace

2

3 4 1

1 Hřídel
2 Kovový jazýček
3 Indukční štěrbinový 

iniciátor
4 Seřizovací šroub

obr. 17: Indukční štěrbinové iniciátory · přístroj bez víka a krytu indikace
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4. Pomocí šroubováku otáčejte seřizovacím 
šroubem (4), až se kovový jazýček (2) 
pohne z magnetického pole štěrbinového 
iniciátoru (3) a výstupní signál se změní 
z „0“ na „1“, příp. z „1“ na „0“.

5. Seřizovací šroub (4) otočte x otáček 
v protisměru, aby se posunutí spínacího 
bodu vyrovnalo změnami teploty (viz ta-
bulka 4).

6. Vyjeďte regulačním ventilem ze spínací 
polohy a zkontrolujte, zda se výstupní 
signál změnil z „1“ na „0“, příp. z „0“ 
na „1“.

7. Regulačním ventilem znovu najeďte do 
spínací polohy a zkontrolujte spínací 
bod.

8. Kryt indikace nasuňte na vačkové upí-
nání a otáčejte, až zapadne (jen u otoč-
ných pohonů).

9. Upevněte víko krytu na přístroji.

5.3 Indukční dvojitý 
přibližovací iniciátor

U přístrojů s dvojitým přibližovacím iniciáto-
rem (3) má hřídel (1) nastavitelný kovový ja-
zýček (2) s úhlem otáčení 70° nebo 90° (viz 
obr. 18).

Tyto přístroje se mohou používat pouze 
u otočných pohonů.

Pokud se kovový jazýček nachází v magne-
tickém poli přibližovacího iniciátoru, je tlu-
mený a výstup je vysokoohmový.
Spínací funkce: „Kontakt otevřený“ / LED vy-
pnuta
Pokud se kovový jazýček nachází mimo 
magnetické pole, není přibližovací iniciátor 
tlumený a výstup nízkoohmový.
Spínací funkce: „Kontakt zavřený“ / LED za-
pnuta

Informace
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2 4

1 Hřídel
2 Kovový jazýček
3 Indukční dvojitý 

přibližovací 
iniciátor

4 Seřizovací šroub

obr. 18: Indukční dvojitý přibližovací iniciátor · přístroj bez víka a krytu indikace
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Kovový jazýček je proveden tak, aby byly při-
bližovací iniciátory v přepínacích polohách 
otočného pohonu netlumené. Namontuje-li se 
přístroj na otočný pohon otočený o 90°, musí 
se připojovací vedení přibližovacích iniciá-
torů vyměnit, aby se správně zobrazily spí-
nací polohy „Zavřeno“ a „Otevřeno“.

Nastavení spínacích bodů
1. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
2. Stáhněte kryt indikace z vačkového upí-

nání.
3. Najeďte otočným pohonem do přepínací 

polohy „Zavřeno“.
4. Pomocí šroubováku otáčejte seřizovacím 

šroubem (4), až se kovový jazýček (2) 
pohne z magnetického pole přibližova-
cího iniciátoru „Zavřeno“ a výstupní sig-
nál se změní z „0“ na „1“.

5. Seřizovací šroub (4) otočte x otáček 
v protisměru, aby se posunutí spínacího 
bodu vyrovnalo změnami teploty (viz ta-
bulka 4).

6. Najeďte otočným pohonem do spínací 
polohy „Otevřeno“ a zkontrolujte, zda se 
u přibližovacího iniciátoru „Otevřeno“ 
změní výstupní signál z „0“ na „1“.

7. Najeďte ještě jednou otočným pohonem 
do přepínací polohy „Zavřeno“ a zkont-
rolujte spínací bod.

8. Kryt indikace nasuňte na vačkové upí-
nání a otáčejte, až zapadne.

9. Upevněte víko krytu na přístroji.

5.4 Elektrický mikrospínač
U přístrojů s elektrickými mikrospínači má 
hřídel (1) maximálně tři nastavitelné vačky 
(2). Každá vačka (2) ovládá jeden elektrický 
mikrospínač (3) přes kladku upevněnou na 
spínací páce (4) (viz obr. 19).
Elektrické mikrospínače mají jeden přepínací 
kontakt, který se může používat jako pra-
covní nebo rozpínací kontakt.

Nastavení spínacích bodů
1. Odšroubujte víko krytu z přístroje.
2. Stáhněte kryt indikace z vačkového upí-

nání (pouze u otočných pohonů).
3. Regulačním ventilem najeďte do požado-

vané spínací polohy.
4. Pomocí šroubováku otáčejte seřizovacím 

šroubem (5), až vačka (2) aktivuje elekt-
rický mikrospínač (3) a změní výstupní 
signál.

5. Seřizovací šroub (5) otočte x otáček 
v protisměru, aby se posunutí spínacího 
bodu vyrovnalo změnami teploty (viz ta-
bulka 4).

6. Vyjeďte regulačním ventilem ze spínací 
polohy a zkontrolujte, zda se výstupní 
signál změnil.

7. Znovu najeďte regulačním ventilem do 
spínací polohy a zkontrolujte spínací 
bod.

8. Kryt indikace nasuňte na vačkové upí-
nání a otáčejte, až zapadne (jen u otoč-
ných pohonů).

9. Upevněte víko krytu na přístroji.

Informace
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2 3

15 4

1 Hřídel
2 Vačka
3 Elektrický 

mikrospínač
4 Spínací páka
5 Seřizovací šroub

obr. 19: Elektrický mikrospínač · přístroj bez víka a krytu indikace
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6 Opravy přístrojů ohrožených 
explozí

Pokud se opravuje provozní prostředek, na 
kterém závisí ochrana proti výbuchu, smí se 
zprovozňovat až poté, co zařízení zkontro-
lovala autorizovaná způsobilá osoba podle 
požadavků ochrany proti výbuchu, vystavila 
o tom osvědčení nebo provozní prostředek 
opatřila svou kontrolní značkou.
Kontrola autorizovanou způsobilou osobou 
není nutná, pokud provozní prostředek byl 
před obnoveným zprovozněním podroben 
kusové zkoušce výrobce a úspěšné provedení 
kusové zkoušky bylo potvrzeno umístěním 
kontrolní značky na zařízení. Součásti rele-
vantní pro ochranu proti výbuchu se smějí 
měnit pouze za originální součásti od vý-
robce, které prošly kusovou zkouškou.
Přístroje, které se provozně používají mimo 
výbuchem ohrožené oblasti a v budoucnosti 
mají být použity ve výbuchem ohrožených 
oblastech, podléhají ustanovením, jež platí 
pro opravované přístroje. Před jejich použi-
tím v oblastech s rizikem výbuchu musejí být 
podrobeny prověrce podle podmínek, které 
platí pro „Opravu přístrojů s ochranou proti 
výbuchu“.

7 Pokyny k údržbě, kalibraci 
a práci na provozním 
prostředku

Společné zapojování elektrických obvodů 
s ochranou proti poruše pro účely zkoušek, 
kalibrování a nastavení je možné pouze 
s elektrickými napěťovými snímači s ochra-
nou proti poruše a pomocí mosazných ná-
strojů. Tím se zabrání poškození součástí dů-
ležitých z hlediska bezpečnosti.

 Ä Je nutné dodržet maximální hodnoty 
elektrických obvodů s ochranou proti po-
ruše, které jsou uvedeny v povoleních 
(viz kap. 8).

8 Povolení
Osvědčení ES o typové zkoušce je k dispo-
zici na následujících stranách.
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