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Algemene instructies

De instrumenten mogen alleen door
vakpersoneel dat bekend is met de
montage, de inbedrijfname en het

bedrijf van het instrument, worden gemon-
teerd en in bedrijf worden genomen.
Deskundig transport en correcte opslag van
het apparaat is een absolute voorwaarde.

Vakpersoneel in de zin van dit inbouw- en be-
dieningsvoorschrift zijn personen, die vanwege
hun vaktechnische opleiding, hun kennis en er-
varing en hun kennis van de geldende normen,
de hun opgedragen werkzaamheden kunnen
beoordelen en mogelijke gevaren daarbij kun-
nen onderkennen.

Bij instrumenten in explosieveilige uitvoering
moeten de personen een opleiding of training
resp. een autorisatie hebben voor het werken
aan explosieveilige instrumenten in een explo-
siegevaarlijke installatie. 

Technische gegevens, bestelinformatie, reser-
ve-onderdelen en toebehoren zie specificatie-
blad T 3776.

�
Montage

Voor de montage op regelventielen
moet het betreffende deel van de
installatie drukloos worden

gemaakt en worden geleegd.
De eindschakelaars moeten vanwege de hoge
oppervlakteweerstand in explosiegevaarlijke
omgevingen zodanig worden gemonteerd en
onderhouden, dan elektrostatisch oplading
wordt voorkomen. 
De gelakte bouten in de behuizing mogen niet
worden losgemaakt. 

De instrumenten kunnen met montagesets op
draaiaandrijvingen SAMSON typ 3278, draai-
aandrijvingen conform VDI/VDE 3845 en op
slagaandrijvingen SAMSON type 3277 en
3277-5 worden gemonteerd. Daarbij moeten
de bijbehorende montage-instructies worden
aangehouden (zie blz. 3 e.v.).

Bij de montage op slagaandrijvingen SAMSON ty-
pe 3277 is de inbouwpositie van het apparaat
van geen belang. De eindschakelaars mogen
niet met de onderzijde naar boven gericht op
draaiaandrijvingen of ventielen met NAMUR-
rib worden gemonteerd, om binnendringen van
water in de behuizing te voorkomen. Het uit-
laatluchtfilter in het deksel van de behuizing en
de kabelwartel moeten verticaal naar beneden
worden gemonteerd of, indien dit niet mogelijk
is,  horizontaal. 

Houdt bij de montage een vrije ruimte aan van
minimaal 300 mm boven het deksel van de be-
huizing.

�
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Montage op draaiaandrijvingen SAMSON type 3278

Fig. 2
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Montage aan draaiaandrijvingen 
SAMSON type 3278

Voor de montage aan draaiaandrijvingen SAMS-
ON type 3278 (zie specificatieblad T 8321 en de
inbouw- en bedieningshandleiding EB 8321) is
een montageset nodig (zie fig. 2).

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030
Plug conform de functie “extern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerventiel
plaatsen (uitleveringstoestand). 

� Retour uitlaatlucht bij instrumenten met ver-
sterkerventiel type 3777-X030/-X63X

Aansluiting 4 van het versterkerventiel met een
plug afsluiten, wanneer er geen retour van de
uitlaatlucht van de draaiaandrijving aanwezig
is.

� Montage-instructie
1 Plaat � met twee inbusbouten 	 op de

flens van de draaiaandrijving bevestigen. 
2 Flensplaat � met vier bouten � op de flens

van de draaiaandrijving bevestigen. 
3 Meenemer � door de plaat � op de astap

van de draaiaandrijving plaatsen. 
4 Deksel behuizing afschroeven.
5 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap op het in-
strument zodanig uitrichten, dat deze in de
sleuf op de meenemer � grijpt.

6 Behuizing met twee inbusbouten �, twee
veerringen �, twee ringen � en twee O-
ringen � bevestigen.

7 Deksel behuizing bevestigen.

Montageset voor draaiaandrijvingen SAMSON type 3278

Bestelnr. 1400-7216 1400-7217

� 2 � inbusbouten Membraanopp. 160 cm2 Membraanopp. 320 cm2

M 6 �12 DIN 912
� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 2 � O-ring 7,5 �1,5
� 1 � Flensplaat
� 4 � Bout M 5 �12 DIN EN 24 017
� 1 � Meenemer
� 1 � Plaat
	 2 � Inbusbout M 4 �10 DIN 912

Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030

Aansluitblok/
Versterkerventiel
Type 3777

Plug

„extern”
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Montage op draaiaandrijvingen conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 1

Fig. 3
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Montage op draaiaandrijvingen 
conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 1

Voor de montage op draaiaandrijvingen conform
VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 1 is een mon-
tageset nodig (zie fig. 3).

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030

Plug conform de functie “extern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerventiel
plaatsen (uitleveringstoestand).

� Retour uitlaatlucht bij instrumenten met ver-
sterkerventiel type 3777-X030/-X63X

Aansluiting 4 van het versterkerventiel met een
plug afsluiten, wanneer er geen retour van de
uitlaatlucht van de draaiaandrijving aanwezig
is.

� Montage-instructie
1 Flensplaat � met twee bouten � en twee

moeren � op de console van de draaiaan-
drijving bevestigen.

2 Meenemer � op de astap op de draaiaan-
drijving steken.

3 Deksel behuizing afschroeven.
4 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap op het in-
strument zodanig uitrichten, dat deze in de
sleuf op de meenemer � grijpt.

5 Behuizing met twee inbusbouten �, twee
veerringen �, twee ringen � en twee O-
ringen � bevestigen.

6 Deksel behuizing bevestigen.

Montageset voor draaiaandrijvingen conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 1

Bestelnr. 1400-7041

� 2 � Inbusbout
M 6 �12 DIN 912

� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 2 � O-ring 7,5 �1,5
� 1 � Flensplaat
� 1 � Meenemer
� 2 � Bout M 6 �12 DIN EN 24 017
� 2 � Moer M 6 DIN EN 24 032

Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030

Aansluitblokk/
Versterkerventiel
Type 3777

Plug

„extern”



Montage op draaiaandrijvingen 
conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 2

Voor de montage op draaiaandrijvingen conform
VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 2 is een mon-
tageset nodig (zie fig. 4).

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030

Plug conform de functie “extern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerventiel
plaatsen (uitleveringstoestand).

� Retour uitlaatlucht bij instrumenten met ver-
sterkerventiel type 3777-X030/-X63X

Aansluiting 4 van het versterkerventiel met een
plug afsluiten, wanneer er geen retour van de
uitlaatlucht van de draaiaandrijving aanwezig
is.

Montage op draaiaandrijvingen conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 2

Fig. 4
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� Montage-instructie
1 Flensplaat � met vier bouten � op de flens

van de draaiaandrijving bevestigen.
2 Deksel behuizing afschroeven.
3 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap op het in-
strument zodanig uitrichten, dat deze in de
sleuf op de astap van de draaiaandrijving
grijpt.

4 Behuizing met twee inbusbouten �, twee
veerringen �, twee ringen � en twee O-
ringen � bevestigen.

5 Deksel behuizing bevestigen.

Montageset voor draaiaandrijvingen conform VDI/VDE 3845 – bevestigingsvlak 2

Bestelnr. 1400-7043 1400-7186 1400-7212 1400-7210

� 2 � Inbusbout
M 6 �12 DIN 912

� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 2 � O-ring 7,5 �1,5
� 1 � Flensplaat
� 4 � Bout M 5 �12 DIN EN 24 017

Grootte 1 Grootte 2 Grootte 3 Grootte 4

Gatafstand A

80 mm 80 mm 130 mm 130 mm

Lengte astap B

20 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030

Aansluitblok/
Versterkerventiel
Type 3777

Plug

„extern”
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� Montage-instructie
1 Plug door draaien met een schroevendraai-

er uit de bodem van de behuizing breken.
2 Afdichting � in de groep in de bodem van

de behuizing plaatsen.
3 Meenemer � met naar buiten liggende

veer op de astap plaaten en met de borg-
ring � borgen.

4 Vlakke pakking � op de onderzijde van de
flensplaat � lijmen.

5 Flensplaat � met twee bouten � rechts op
het juk van de slagaandrijving bevestigen.
Bij de linker bout � de ring � en de O-
ring � plaatsen.

6 Klembeugel 	 op de membraanstang van
de slagaandrijving bevestigen.

7 Deksel behuizing afschroeven.
8 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap zodanig
uitrichten, dat de stift op de klembeugel 	
in de sleuf op de meenemer � grijpt.

9 Behuizing met twee inbusbouten 
, twee
veerringen � en twee ringen � bevesti-
gen.

10 Indicatiekap vervangen door de zwarte af-
dekkap , omdat de standindicatie nu aan
de membraanstang van de slagaandrijving
plaatsvindt. Afdekkap  op de nokkenhou-
der plaatsen en verdraaien tot deze borgt. 

11 Deksel behuizing bevestigen.
12 Deksel � aan de achterzijde van het juk

van de slagaandrijving bevestigen.

Montage op slagaandrijvingen 
SAMSON type 3277 zonder klepstandsteller

Voor de montage aan slagaandrijvingen
SAMSON type 3277 (zie specificatieblad T
8311 en de inbouw- en bedieningshandleiding
EB 8311) is een montageset nodig (zie fig. 5).

� Eindschakelaars zonder voorstuurventiel
Uitlaatluchtfilter in het deksel van de behuizing
door een plug � vervangen, omdat de ont-
luchting via het deksel � op de slagaandrij-
ving verloopt. Uitlaatluchtfilter in het deksel �
schroeven.

� Eindschakelaars met voorstuurventiel
Uitlaatluchtfilter in het deksel van de behuizing
door een plug � vervangen, omdat de ont-
luchting via het deksel � op de slagaandrij-
ving verloopt. Uitlaatluchtfilter in het deksel �
schroeven.
Bij eindschakelaars met twee uitlaatluchtfilters
(zie „Uitlaatluchtfilter/beschermingsklasse“,
blz. 13) blijft een uitlaatluchtfilter in het deksel
van de behuizing zitten.

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030

Plug conform de functie “extern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerventiel
plaatsen (uitleveringstoestand).
O-ring � in het uitlaatgat aan de onderzijde van
het versterkerventiel plaatsen.

� Retour uitlaatlucht bij instrumenten met ver-
sterkerventiel type 3777-X030/-X63X

Aansluiting 4 van het versterkerventiel met een
plug � afsluiten, wanneer er geen retour van
de uitlaatlucht van de slagaandrijving aanwe-
zig is.



Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030

Aansluitblok/
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„extern”

Montage op slagaandrijvingen SAMSON type 3277 zonder klepstandsteller

Fig. 5
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Montageset voor slagaandrijvingen SAMSON type 3277

Bestelnr. 1400-7220 1400-7221

� 1 � Afdichting Membraanopp. 240/350 cm2 Membraanoppervlak 700 cm2

� 1 � Meenemer
� 1 � Borgring � 5 � 0,8
� 1 � Flensplaat 
� 1 � Vlakke pakking
� 2 � Bout M 5 �12 DIN EN 24 017
� 1 � Ring DIN 125 – 5,3
� 1 � O-ring 5 �1,2
	 1 � Klembeugel

 2 � Inbusbout M 6 �12 DIN 912
� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 1 � Deksel
� 2 � Plug 1/4“
� 1 � O-ring 4 � 2
 1 � Afdekkap
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� Montage-instructie
1 Plug door draaien met een schroevendraai-

er uit de bodem van de behuizing breken.
2 Afdichting � in de groep in de bodem van

de behuizing plaatsen.
3 Meenemer � met naar buiten liggende

veer op de astap plaaten en met de borg-
ring � borgen.

4 Vlakke pakking � op de onderzijde van de
flensplaat � lijmen.

5 Flensplaat � met twee bouten � rechts op
het juk van de slagaandrijving bevestigen.
Bij de linker bout � de ring � en de O-
ring � plaatsen.

6 Klembeugel 	 op de membraanstang van
de slagaandrijving bevestigen.

7 Deksel behuizing afschroeven.
8 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap zodanig
uitrichten, dat de stift op de klembeugel 	
in de sleuf op de meenemer � grijpt.

9 Behuizing met twee inbusbouten 
, twee
veerringen � en twee ringen � bevesti-
gen.

10 Indicatiekap vervangen door de zwarte af-
dekkap , omdat de standindicatie nu aan
de membraanstang van de slagaandrijving
plaatsvindt. Afdekkap  op de nokkenhou-
der plaatsen en verdraaien tot deze borgt.

11 Deksel behuizing bevestigen.
12 Deksel � aan de achterzijde van het juk

van de slagaandrijving bevestigen.

Montage op slagaandrijvingen 
SAMSON type 3277-5 (extern)
zonder klepstandsteller

Voor de montage op slagaandrijvingen SAMS-
ON type 3277-5 met externe steldrukretour
(zie specificatieblad T 8311 en inbouw- en bedie-
ningsvoorschrift EB 8311) is een montageset
nodig (zie fig. 6).

� Eindschakelaars zonder voorstuurventiel
Beluchtingsplug/uitlaatluchtfilter in het deksel van
de behuizing door een plug � vervangen, omdat
de beluchting via het deksel � op de slagaan-
drijving verloopt.
Beluchtingsplug/uitlaatluchtfilter in het deksel
� schroeven.

� Eindschakelaars met voorstuurventiel
Uitlaatluchtfilter in het deksel van de behuizing
door een plug � vervangen, omdat de ont-
luchting via het deksel � op de slagaandrij-
ving verloopt. Uitlaatluchtfilter in het deksel �
schroeven.
Bij eindschakelaars met twee uitlaatluchtfilters
(zie „Uitlaatluchtfilter en beschermingsklasse“,
blz. 13) blijft een uitlaatluchtfilter in het deksel
van de behuizing zitten.

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030

Plug conform de functie “extern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerventiel
plaatsen (uitleveringstoestand).
O-ring � in het uitlaatgat aan de onderzijde van
het versterkerventiel plaatsen.



Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030
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Versterkerventiel
Type 3777

Plug

�

�

�

	

�
�

�

�
�

�

	

� �



�

�



�

�

Filter

Veer���    VPlug

„extern”



Montage op slagaandrijvingen SAMSON type 3277-5 (extern) zonder klepstandsteller

Fig. 6

– 9 – EB 3776 NL

Montageset voor slagaandrijvingen SAMSON type 3277-5 (extern)

Bestelnr. 1400-7219

� 1 � Afdichting
� 1 � Meenemer
� 1 � Borgring � 5 � 0,8
� 1 � Flensplaat 
� 1 � Vlakke pakking
� 2 � Bout M 5 �12 DIN EN 24 017
� 1 � Ring DIN 125 – 5,3
� 1 � O-ring 5 �1,2
	 1 � Klembeugel

 2 � Inbusbout M 6 �12 DIN 912
� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 1 � Deksel
� 2 � Plug 1/4“
� 1 � O-ring 4 � 2
 1 � Afdekkap
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Montage op slagaandrijvingen 
SAMSON type 3277-5 (intern)
zonder klepstandsteller

Voor de montage op slagaandrijvingen SAMS-
ON type 3277-5 met interne steldrukretour (zie
specificatieblad T 8311 en inbouw- en bedienings-
voorschrift EB 8311) is een montageset nodig
(zie fig. 7).

� Instrumenten met versterkerventiel type
3777-X030
Op slagaandrijvingen SAMSON type 3277-5
met interne steldrukretour kunnen alleen eind-
schakelaars met versterkerventiel type 3777-
X030 worden gemonteerd. Daarbij wordt de
steldruk via gaten in het juk en een omschakel-
plaat telkens naar de onderste of de bovenste
membraankamer geleid.

� Montage-instructie
1 Versterkerventiel van de behuizing af-

schroeven (zie „pneumatische aansluiting“,
blz. 12).

2 Plug conform de functie “intern” in het uit-
gangsgat op de flens van het versterkerven-
tiel plaatsen (uitleveringstoestand).

3 Versterkerventiel op behuizing bevestigen.
4 Aansluiting 2 met afsluitschroef  en de

vlakke afdichtring � afsluiten.
5 Aansluiting 4 met een plug � afsluiten.
6 O-ring � in het uitlaatgat aan de onderzijde

van het versterkerventiel plaatsen.
7 Plug door draaien met een schroevendraai-

er uit de bodem van de behuizing breken.
8 Afdichting � in de groef in de bodem van

de behuizing plaatsen.
9 Meenemer � met naar buiten liggende

veer op de astap plaatsen en met de borg-
ring � borgen.

10 Vlakke pakking � op de onderzijde van de
flensplaat � lijmen.

11 Flensplaat � met twee bouten � rechts op
het juk van de slagaandrijving bevestigen.
Bij de linker bout � de ring � en de O-
ring � plaatsen.

12 Klembeugel 	 op de membraanstang van
de slagaandrijving bevestigen.

13 Deksel behuizing afschroeven.
14 Behuizing op de draadeinden van de flens-

plaat � steken. Daarbij de astap zodanig
uitrichten, dat de stift op de klembeugel 	
in de sleuf op de meenemer � grijpt.

15 Behuizing met twee inbusbouten 
, twee
veerringen � en twee ringen � bevesti-
gen.

16 Indicatiekap vervangen door de zwarte af-
dekkap , omdat de standindicatie nu aan
de membraanstang van de slagaandrijving
plaatsvindt. Afdekkap  op de nokkenhou-
der plaatsen en verdraaien tot deze borgt.

17 Deksel behuizing bevestigen.
18 Deksel � aan de achterzijde van het juk

van de slagaandrijving bevestigen.
19 Uitlaatluchtfilter in het deksel van de behui-

zing door een plug � vervangen, omdat de
ontluchting via het deksel � op de sla-
gaandrijving verloopt.

20 Uitlaatluchtfilter in het deksel � schroeven.
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Veer���  V              Plug

Eindschakelaar
Type 3776

Versterkerventiel
Type 3777-X030
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Montage op slagaandrijvingen SAMSON type 3277-5 (intern) zonder klepstandsteller

Fig. 7

Montageset voor slagaandrijvingen SAMSON type 3277-5 (intern)

Bestelnr. 1400-7222 1400-7223

� 1 � Afdichting Aansluiting G 1/4 Aansluiting NPT 1/4
� 1 � Meenemer
� 1 � Borgring � 5 � 0,8
� 1 � Flensplaat 
� 1 � Vlakke pakking
� 2 � Bout M 5 �12 DIN EN 24 017
� 1 � Ring DIN 125 – 5,3
� 1 � O-ring 5 �1,2
	 1 � Klembeugel

 2 � Inbusbout 

M 6 �12 DIN 912
� 2 � Veerring DIN 127 – vorm B 6
� 2 � Ring DIN 125 – 6,4
� 1 � Deksel
� 2 � Plug 1/4“
� 1 � O-ring 4 � 2
 1 � Afsluitschroef DIN 908 – 1/4“
� 1 � Vlakke afdichtring 13,5 �17 �1,5 (alleen bij  G 1/4)
� 1 � Afdekkap
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Pneumatische aansluiting

Pneumatische aansluiting

Bij eindschakelaars met voorstuur-
ventiel moeten de aansluitleidingen
en koppelingen deskundig worden

gelegd en gemonteerd. Deze moeten tevens
regelmatig worden gecontroleerd op bescha-
digingen en lekkage. Voor aanvang van de
reparatiewerkzaamheden moeten de
betreffende aansluitleidingen drukloos wor-
den gemaakt. 
De maximaal toelaatbare druk van de hulpe-
nergie mag niet worden overschreden.
De pneumatische aansluiting volgt via aansluit-
blok/versterkerventiel type 3777 via draadga-
ten G (NPT) 1/4. Bij voorkeur moeten kniekop-
pelingen voor leiding 6 �2 of slang 4 �1 wor-
den toegepast.

Voeding

Instrumentenlucht, vrij van agressieve be-
standdelen, met 2,2 … 10 bar.

EB 3776 NL – 12 –

Fig. 8

Filterelementen voor de hulpenergie

Om het voorstuurventiel te beschermen tegen
vuildeeltjes, moet in aansluiting 9 voor de hul-
penergie een zeef met 100 µm maaswijdte en
een filter met 30 µm poriegrootte worden inge-
bouwd. In geval van vervuiling moeten de fil-
terelementen worden gereinigd of vervangen
(zie fig. 8).

� Reinigen/vervangen van de filterelementen
1 Filter � met een schroevendraaier (breedte 7

tot 9 mm) uit de aansluiting 9 schroeven.
Reinigen/vervangen en in aansluiting 9
schroeven.

2 Aansluitblok/versterkerventiel na losdraai-
en van de twee inbusbouten � en de twee
veerringen � van de behuizing afnemen.

3 Filter � uit de behuizing trekken.
Reinigen/vervangen en in de behuizing
plaatsen. Daarbij moet op de juiste positie
van de afdichtring � worden gelet.

4 Aansluitblok/versterkerventiel met twee in-
busbouten � en twee veerringen � op de
behuizing bevestigen. Bij samenbouwen
moet op de correcte positie van de afdichtin-
gen � of � en van de twee O-ringen � wor-
den gelet.

�

Reservedeel Bestelnr.

� Afdichting met smoring 1890-3891
� O-ring 6 �1 0430-1155
� Afdichtring 12 � 2 0430-1134
� Filter 0550-0653
� Afdichting met kogel 1890-3892

(bij een voorstuurventiel)
� Inbusbout 8333-1191

M 4 �30 DIN 912
� Veerring 8392-0654

DIN 127 – vorm B 4
� Filter 0550-0213

Persluchtkwaliteit conform DIN ISO 8573-1
Omgevings- Deeltjes- Druk- Oliegeh.
temperatuur grootte dauwpunt
(°C) (µm) (°C) (mg/m3)
�15 … �35 � 5 �10 � 0,1
�15 �20
�32 �40
�60 �70
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��

Smoring

Fig. 9

Smoring

� Eindschakelaars met versterkerventiel
typen 3777-X632/-XX53

Deze eindschakelaars zijn uitgerust met toe-
voer-/uitlaatluchtsmoringen (zie fig. 9).
Met een schroevendraaier kunnen door recht-
som (sluiten) resp. linksom (openen) verdraaien
van de smoorschroeven � en � verschillende
sluit- en openingstijden worden ingesteld (bijv.
draaiaandrijvingen in verhouding 1 : 15).
Bij gesloten smoorschroeven is een minimale
doorstroming gewaarborgd.

Uitlaatluchtfilter/beschermingsklasse

� Eindschakelaars zonder voorstuurventiel
Deze eindschakelaars hebben in het deksel een
beluchtingsplug (IP 54), een filter (IP 54) of een
filterterugslagventiel (IP 65).
Bij de montage op de slagaandrijvingen
SAMSON typen 3277 en 3277-5 met klep-
standsteller moet de beluchtingsplug worden
vervangen door een uitlaatluchtfilter.

� Eindschakelaars met voorstuurventiel
Deze eindschakelaars hebben in het deksel een
of twee filters (IP 54) of een of twee filterterug-
slagventielen (IP 65).
Het aantal uitlaatluchtfilters is afhankelijk van
de Kvs-waarde van het aansluitblok/versterker-
ventiel (zie tabel).

Versterkerventiel/aansluitblok Uitl.filter
Type Kvs-waarde
3777-X010 0,01 1 �
3777-X020 0,01 1 �
3777-X030 0,20 1 �
3777-X632 0,01 … 0,18 1 �
3777-XX50 0,30 2 �
3777-XX53 0,01 … 0,23 2 �

Versterkerventiel Smoring

Type Aansluiting Functie Kvs-waarde

3777-X632 2 � Ontluchting 0,01 … 0,18
2 � Beluchting

3777-XX53 4 � Ontluchting 0,01 … 0,23
2 � Ontluchting

Belangrijk instructies voor
eindschakelaars met versterkerven-
tiel type 3777-XXXX met index -01

� Eindschakelaars met versterkerventiel 3777
-X030-01/-X630-01/-X650-01/-X250-01/
-X350-01/-X450-01/-X550-01

Bij deze eindschakelaars zijn in de uitgangs-
aansluitingen smoringen met 3 mm diameter
ingebouwd.
Om de functionele betrouwbaarheid van de
eindschakelaars te waarborgen, mogen de
smoringen niet uit de aansluiting worden ge-
schroefd.

�



Elektrische aansluiting

Bij de elektrische installatie moeten
de geldende elektrotechnische voor-
schriften en de nationale veiligheids-
voorschriften worden aangehouden.

Voor de montage in explosiegevaarlijk omge-
ving gelden de lokale, nationale voorschrif-
ten. Voor aansluiting op gecertificeerde intrin-
siekveilige circuits gelden de specificaties van
het EG-typebeproevingscertificaat PTB 98
ATEX 2072 voor zone 1 of 21 en de confor-
miteitsverklaring PTB 02 ATEX 2007X voor
zone 2 of 22 (zie blz. 23 t/m 25).
Bij aansluiting van gelijkspanningssignalen
moet op de juiste polariteit worden gelet. 
De gelakte bouten in de behuizing mogen niet
worden losgemaakt.
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� �

�

Fig. 10

Voorstuurventiel/handhulpbediening

�
Aansluitkabels

De elektrische aansluiting wordt via kabelwar-
tels M 20 �1,5 uitgevoerd op een klemmen-
blok in de behuizing, met connectoren conform
EN 175301-803, met connectoren (Harting) of
met ronde stekers (Binder).
Bij voorkeur moeten aansluitkabels met 
minimaal 0,5 mm2 aderdiameter en 6 tot 9 mm
buitendiameter worden toegepast. 

Voorstuurventiel/handhulpbediening

Voor veiligheidsschakelingen moe-
ten voorstuurventielen zonder hand-
bediening worden toegepast. 

� Eindschakelaars met voorstuurventiel
Het voorstuurventiel, bestaande uit I/P-binaire
omvormer � en drukreduceer �, kan indien
gewenst zijn voorzien van een handhulpbedie-
ning � (zie fig. 10).
Wanneer het nom. signaal niet aanwezig is
kan dan het voorstuursignaal via een druk- of
druk-/schakelknop met een schroevendraaier
(breedte 4,5 mm) worden bediend.

�

� I/P-binaire omvormer
� Drukreduceer
� Handhulpbediening
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Fig. 11

Aansluitschema's voor klemmenblok

3 inductieve eindschakelaars (2-aderig) 2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 voorstuurventiel
3 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

1 voorstuurventiel
3 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 voorstuurventielen
2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

2 voorstuurventielen
2 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)



Fig. 12 · ● = gat voor codeerstift (alleen wanneer 2 connectoren worden geplaatst)

Aansluitschema's voor connectoren conform EN 175301-803
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2 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 elektrische eindschakelaar (wisselcontact)2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 voorstuurventielen
2 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

2 voorstuurventielen
1 inductieve eindschakelaar (3-aderig)

2 voorstuurventielen
1 elektrische eindschakelaar (wisselcontact)

1 voorstuurventiel
3 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 voorstuurventiel
1 inductieve eindschakelaar (2-aderig)

2 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

1 inductieve eindschakelaar (3-aderig)



Fig. 13 · ● = gat voor codeerstift (alleen wanneer 2 connectoren worden geplaatst)

Aansluitschema's voor connectoren (Harting)
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1 voorstuurventiel
3 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 voorstuurventielen
2 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 voorstuurventiel
1 elektrische eindschakelaar (wisselcontact)

2 voorstuurventielen
1 inductieve eindschakelaar (3-aderig)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

1 voorstuurventiel
2 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

2 voorstuurventielen
3 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindschakelaars (2-aderig)



Fig. 14 · ● = gat voor codeerstift (alleen wanneer 2 connectoren worden geplaatst)

Aansluitschema's voor stekkers (Binder)
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3 inductieve eindschakelaars (2-aderig) 2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindschakelaars (2-aderig)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindschakelaars (3-aderig)

2 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

2 voorstuurventielen
3 elektrische eindschakelaars (wisselcontacten)

2 voorstuurventielen
1 inductieve eindschakelaar (3-aderig)



Eindschakelaars

De eindschakelaars zijn uitgerust met inductie-
ve initiators, inductieve dubbele naderings-
schakelaars of elektrische microschakelaars
(zie blz. 20 e.v.).
De eindschakelaars worden bij de meeste toe-
passingen zodanig ingesteld, dat in de eind-
standen van het regelventiel een signaal 
actief is. Het schakelpunt kan echter ook wille-
keurig binnen het draai- of slagbereik worden
ingesteld, bijv. wanneer een tussenstand moet
worden gesignaleerd.

Schakelpuntverschuiving door temperatuur-
veranderingen

De eindschakelaars en de bijbehorende bedie-
ningselementen reageren op temperatuurver-
anderingen. 
Om betrouwbaar schakelen te waarborgen
moet de schakelpuntafstand tussen de schakel-
stand van het regelventiel en het schakelpunt
van de eindschakelaar groter zijn dan de ver-
schuiving van het schakelpunt door tempera-
tuurveranderingen.
Daarom moet bij het instellen van de eindscha-
kelaars de schakelpuntverschuiving met x sla-
gen van de instelschroef worden gecompen-
seerd (zie tabel „instelgegevens“).
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Instelgegevens
Schakelpuntverschuiving �T = 50 K

Draaihoek Slag
� 2° � 0,8 mm
Slagen instelschroef
x = 1/16 x = 1/16



EB 3776 NL – 20 –

Inductieve initiators

Bij eindschakelaars met inductieve initiators �
heeft de as � maximaal drie instelbare stuur-
kammen � (zie fig.  15).
Wanneer de stuurkam zich in het magneetveld
van de initiator bevindt, wordt deze gedempt
en de uitgang wordt hoogohmig (schakelfunc-
tie “contact geopend”). Wanneer de stuurkam
zich niet langer in het magneetveld bevindt,
dan is de initiator niet gedempt en is de uit-
gang laagohmig (schakelfunctie "contact ge-
sloten“).
Bij af fabriek gemonteerde eindschakelaars
worden de stuurkammen zodanig ingesteld,
dat in de schakelstanden van het regelventiel
de initiators niet gedempt zijn (schakelfunctie
"contact gesloten“).

� �

� �

Instellen schakelpunten bij inductieve initiators

Fig. 15 · Apparaat zonder deksel en indicatiekap/zwarte afdekkap

� Instellen schakelpunten
1 Deksel behuizing afschroeven.
2 Indicatiekap/zwarte afdekkap van de nok-

kenhouder wegnemen.
3 Regelventiel in de gewenste schakelstand

brengen.
4 Instelschroef � met een schroevendraaier

verdraaien, tot de stuurkam � uit het mag-
neetveld van de initiator � beweegt en het
uitgangssignaal van „0“ naar „1“ overgaat.

5 Instelschroef � met x slagen linksom draai-
en om de schakelpuntverschuiving door de
temperatuurveranderingen te compenseren
(zie tabel "instelgegevens“, blz. 19).

6 Regelventiel uit de schakelstand bewegen en
controleren, of het uitgangssignaal van „1“
naar „0“ wisselt.

7 Regelventiel nogmaals in de schakelstand
brengen en het schakelpunt controleren.

8 Indicatiekap/zwarte afdekkap op de nok-
kenhouder plaatsen en verdraaien tot deze
borgt.

9 Deksel behuizing bevestigen.

� As
� Stuurkam
� Inductieve initiator
� Instelschroef



Inductieve dubbele naderingsinitiator

Bij apparaten met inductieve dubbele nade-
ringsinitiator � heeft de as � een instelbare
stuurkam � met 70°- of 90°-draaihoek (zie
fig. 16).
Wanneer de stuurkam zich in het magneetveld
van de naderingsinitiator bevindt, wordt deze ge-
dempt en de uitgang wordt hoogohmig (schakel-
functie “contact geopend”). Wanneer de stuur-
kam zich niet langer in het magneetveld be-
vindt, dan is de naderingsinitiator niet ge-
dempt en is de uitgang laagohmig (schakel-
functie "contact gesloten“). 
De stuurkam is zodanig uitgevoerd, dat in de
schakelstanden van de aandrijving de nade-
ringsinitiatoren niet gedempt zijn (schakelfunc-
tie "contact gesloten“).
Wanneer de eindschakelaar 90° gedraaid op
een draaiaandrijving wordt gemonteerd, dan
moeten de aansluitingen naar de naderingsini-
tiator worden verwisseld, om de schakelstan-
den “open” en “dicht” correct te signaleren.

��

� �

Instellen schakelpunten bij inductieve dubbele naderingsinitiatoren

Fig. 16 · Apparaat zonder deksel en indicatiekap/zwarte afdekkap

� Instellen schakelpunten
1 Deksel behuizing afschroeven.
2 Indicatiekap/zwarte afdekkap van de nok-

kenhouder wegnemen.
3 Aandrijving in de schakelstand “Dicht” 

brengen.
4 Instelschroef � met een schroevendraaier

verdraaien, tot de stuurkam � uit het mag-
neetveld van de naderingsinitiator “dicht”
beweegt en het uitgangssignaal van „0“
naar „1“ overgaat.

5 Instelschroef � met x slagen linksom draai-
en om de schakelpuntverschuiving door de
temperatuurveranderingen te compenseren
(zie tabel "instelgegevens“, blz. 19).

6 Regelventiel in de stand “open” brengen en
controleren, of de naderingsinitiator “open”
wisselt van “0” naar 1.

7 Regelventiel nogmaals in de schakelstand
“dicht” brengen en het schakelpunt controleren.

8 Indicatiekap/zwarte afdekkap op de nok-
kenhouder plaatsen en verdraaien tot deze
borgt.

9 Deksel behuizing bevestigen.

� As
� Stuurkam
� Inductieve dubbele naderingsinitiator
� Instelschroef
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� �

� � �

Instellen van de schakelpunten bij elektrische microschakelaars

Fig. 17 · Apparaat zonder deksel en indicatiekap/zwarte afdekkap en afdekplaat

Elektrische microschakelaar

De afdekplaat onder het huisdeksel
mag niet worden verwijderd. 

Bij eindschakelaars met elektrische microscha-
kelaars bevat de as � maximaal drie instelba-
re nokkenschijven �. Iedere nokkenschijf �
bediend een elektrische microschakelaar �
via de op schakelhefboom � bevestigde rol
(zie fig. 17).
De elektrische microschakelaars hebben een
wisselcontact, die als maak- of verbreekcontact
kan worden toegepast.

� As
� Nokkenschijf
� Elektrische microschakelaar
� Schakelhefboom
� Instelschroef

� Instellen schakelpunten
1 Deksel behuizing afschroeven.
2 Indicatiekap/zwarte afdekkap van de nok-

kenhouder wegnemen.
3 Regelventiel in de gewenste schakelstand

brengen.
4 Instelschroef � met een schroevendraaier

verdraaien, tot de nokkenschijf � de elek-
trische microschakelaar � bediend en het
uitgangssignaal schakelt. 

5 Instelschroef � met x slagen linksom draai-
en om de schakelpuntverschuiving door de
temperatuurveranderingen te compenseren
(zie tabel "instelgegevens“, blz. 19).

6 Regelventiel uit de schakelstand bewegen en
controleren, of het uitgangssignaal schakelt.

7 Regelventiel nogmaals in de schakelstand
brengen en het schakelpunt controleren.

8 Indicatiekap/zwarte afdekkap op de nokken-
houder plaatsen en verdraaien tot deze
borgt.

9 Deksel behuizing bevestigen.
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Toelatingen

EG-typebeproevingscertificaat PTB 98 ATEX 2072 (uittreksel)
voor eindschakelaar type 3776-1 (vanaf index 13)

II 2 G EEx ia IIC T6

Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 1 of 21)

Voor aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits moeten de maximale waarden voor in-
gangsspanning Ui, ingangsstroom Ii, verliesvermogen Pi, effectieve inwendige capaciteit Ci en ef-
fectieve inwendige inductiviteit Li uit de volgende tabellen worden aangehouden.

Ingangscircuits met voorstuurventiel
Type 3776 -1XX1 -1XX2 -1XX3
Nom. sign. 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Aantal max. 2
Klemmen 81/82,

83/84
Ui 25 V 27 V 28 V 30 V 32 V

of of of of
Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 85 mA
Pi 250 mW geen beperking
Ci � 0
Li � 0

Contactcircuit met eindschakelaar
Type 3776 -11/-12/-14 -17 -15/-16
Uitvoering Inductieve Inductieve Elektrische

initiator dubbele naderingsinitiator microschakelaar
(2-aderig) (2 �2-aderig) (3-aderig)

Aantal max. 3 max. 1 max. 3
Klemmen 41/42, 41/42, 41/42/43,

45/46, 51/52 44/45/46,
51/52 51/52/53

Ui 16 V 15 V 45 V
Ii 25 mA 52 mA 52 mA –

of
Pi 64 mW 169 mW 169 mW 2 W
Ci 50 µH 100 µH � 0
Li 250 nF 100 nF � 0

Vervolg op blz. 24
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Voorstuurventiel
Type 3776 -1XX1 -1XX2 -1XX3
Omgevingstemperatuur T6 �45 … �60 °C
in temperatuurklasse T5 �45 … �70 °C

T4 �45 … �80 °C

De relatie tussen de uitvoering, de temperatuurklasse en de toelaatbare omgevingstemperatuur is
opgenomen in de volgende tabel:

Opmerking:het EG-typebeproevingscertificaat is op aanvraag verkrijgbaar

Fabricagenummer en index

Het fabricagenummer en de instrumentindex zijn op de typeplaat vermeld. 

3776-XXXXXXXXXXXXXXXX  13

Instst.index

Fabricagenummer

Eindschakelaar
Type 3776 -11/-12/-14 -17 -15/-16
Omgevingstemperatuur T6 �45 … � 45 °C �45 … � 55 °C �20 … �60 °C
in temperatuurklasse T5 �45 … � 60 °C �45 … � 70 °C �20 … �70 °C

Ii �52 mA, Pi �169 mW *) T4 �45 … � 80 °C �45 … � 85 °C �20 … �80 °C
Ii �25 mA, Pi � 64 mW *) T6 �45 … � 65 °C �45 … � 70 °C –

T5 �45 … � 80 °C �45 … � 80 °C –
T4 �45 … �100 °C �45 … �100 °C –

De relatie tussen de uitvoering, de temperatuurklasse, de toelaatbare omgevingstemperatuur en de
maximale waarden van de voorgeschakelde scheidingsversterker is in de volgende tabel opgeno-
men:

*) Maximale waarde voorgeschakelde scheidingsschakelversterker bij inductieve eindschakelaars
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Conformiteitsverklaring PTB 02 ATEX 2007X (uittreksel)
voor eindschakelaar type 3776-8 (vanaf index 13)

Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2 of 22)

De relatie tussen de uitvoering, de temperatuurklasse en de toelaatbare omgevingstemperatuur is
opgenomen in de volgende tabel:

II 3 G EEx nA II T6

Bijzondere voorwaarden

De vereiste beschermingsklasse IP 54 conform IEC 60529:1989 is alleen bij een deskundige in-
stallatie van het huisdeksel en de elektrische aansluitingen gewaarborgd. 

De elektrische aansluiting moet zodanig worden uitgevoerd, dat de aansluitkabel vrij is van trek-
en torsiebelastingen. 

Fabricagenummer en index

Het fabricagenummer en de instrumentindex zijn op de typeplaat vermeld.

3776-XXXXXXXXXXXXXXXX  13

Instr.index

Fabricagenummer

Type 3776 -8XX1 -8XX2 -8XX3
Omgevingstemperatuur T6 �45 … �60 °C
in temperatuurklasse T5 �45 … �70 °C

T4 �45 … �80 °C
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