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Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera informacje umożliwiające bezpieczny 
montaż i bezpieczną obsługę urządzenia. Wskazówki i zalecenia w niniejszej instrukcji 
montażu i obsługi są wiążące w odniesieniu do urządzeń firmy SAMSON.

 Î W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego zastosowania urządzenia przed 
rozpoczęciem użytkowania starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować 
ją na potrzeby wykorzystania w przyszłości.

 Î W przypadku pytań wykraczających poza zakres niniejszej instrukcji montażu i obsługi 
proszę kontaktować się z działem serwisu firmy SAMSON 
(aftersalesservice@samson.de).

Instrukcje montażu i obsługi urządzeń są dostarczane wraz z nimi. 
Aktualne wersje tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

 Wskazówki i ich znaczenie 

Niebezpieczne sytuacje, które mogą 
prowadzić do utraty życia lub poważnego 
okaleczenia ciała.

Sytuacje, które mogą prowadzić do utraty 
życia lub poważnego okaleczenia ciała.

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem 
urządzenia.

Dodatkowe wyjaśnienia.

Wskazówki praktyczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

OSTRZEŻENIE!

WSKAZÓWKA!

Informacja
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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych wskazówek 
dotyczących montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzenia.
 − Urządzenie może być montowane i uruchamiane wyłącznie przez specjalistyczny perso-

nel zaznajomiony ze sposobem montażu, uruchamiania i obsługi tego urządzenia. 
W rozumieniu niniejszej instrukcji montażu i obsługi specjalistyczny personel to osoby, 
które na podstawie swojego specjalistycznego wykształcenia, swojej wiedzy i doświad-
czenia oraz znajomości stosownych norm są w stanie ocenić powierzone im prace 
i ewentualne zagrożenia.

 − W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym osoby te muszą mieć odpo-
wiednie wykształcenie lub być przeszkolone, względnie posiadać uprawnienia do wyko-
nywania prac związanych z urządzeniami w wykonaniu przeciwwybuchowym monto-
wanych w instalacjach zagrożonych wybuchem, patrz rozdz. 6.

 − Przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia zagrożeń, które mogą spowodować 
w zaworze przepływające medium oraz ciśnienie robocze i ruchome części. Jeżeli wsku-
tek zbyt wysokiego ciśnienia powietrza zasilającego zaistnieją w siłowniku pneumatycz-
nym niedopuszczalne ruchy lub siły, to ciśnienie powietrza zasilającego należy ograni-
czyć za pomocą odpowiedniej stacji redukcyjnej.

Ponadto w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia:
 − wymagany jest odpowiedni transport i składowanie.

Urządzenie oznaczone znakiem CE spełnia wymagania unijnych dyrektyw 2014/34/WG 
i 2014/30/UE. Odpowiednie deklaracje zgodności zamieszczono na końcu niniejszej in-
strukcji montażu i obsługi.

Informacja
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2 Budowa i sposób działania
Sygnalizator stanów granicznych typu 3768 
jest montowany do pneumatycznych zaworów 
regulacyjnych. Jest on wyposażony w zestyki 
krańcowe i w przypadku przekroczenia w górę 
lub w dół zadanej wartości granicznej, zwłasz-
cza w przypadku osiągnięcia przez zawór re-
gulacyjny położenia krańcowego, generuje sy-
gnał graniczny w celu przesłania go np. do 
urządzenia alarmowego lub sygnalizacyjnego.
Sygnalizator stanów granicznych może być 
dodatkowo wyposażony w zawór elektro-
magnetyczny, co umożliwia ustawienie za-
woru w położeniu bezpieczeństwa.
Sygnalizator stanów granicznych jest dostęp-
ny albo w wersji do montażu bezpośredniego 
na siłowniku firmy SAMSON- typu 3277 al-
bo w wersji do montażu na siłownikach 
zgodnych z normą IEC 60534-6 (NAMUR) 
za pomocą korpusu łącznikowego.
Skok, a wraz z nim położenie zaworu, jest 
przenoszony przez trzpień (1.1) na dźwi-
gnię odczytu (1) i przekształcany zostaje 

w ruch obrotowy. Wałek (2) przenosi ruch 
obrotowy na dwie regulowane chorągiewki 
sterujące(4), uruchamiające odpowiedni wy-
łącznik szczelinowy (5)
W celu użytkowania indukcyjnych wyłączni-
ków krańcowych w obwodzie prądowym po 
stronie wyjść należy zamontować odpowiednie 
wzmacniacze przekaźnikowe (patrz rozdz. 4).

Wykonanie z zaworem elektromagnetycznym
Za pomocą zaworu elektromagnetycznego za-
wór regulacyjny może być przestawiany w po-
łożenie bezpieczeństwa niezależnie od sygna-
łu wyjściowego urządzenie regulacyjnego. Je-
żeli do wejścia jest doprowadzony sygnał ste-
rujący odpowiadający sygnałowi binarnemu 
0 (wył.), to ciśnienie nastawcze pst jest odcięte, 
siłownik odpowietrzony, a zawór jest przesta-
wiany w położenie bezpieczeństwa przez 
sprężyny zamontowane w siłowniku.
Jeżeli do wejścia jest doprowadzany sygnał 
sterujący odpowiadający sygnałowi binarne-
mu 1 (wł.), to ciśnienie nastawcze pst jest do-
prowadzane do siłownika, a zawór pracuje 
w trybie regulacji.

46 5

3 2 1 1.1

7

supply

u[V]

pst

1 Dźwignia 
odczytująca

1.1 Trzpień przenosze-
nia ruchu

2 Wałek
3 Sprężyna

4 Chorągiewka 
sterująca

5 Wyłącznik 
szczelinowy

6 Śruba nastawcza
7 Regulator ciśnienia

Rys. 1: Schemat działania
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2.1 Dane techniczne
Zakres skoku Montaż zintegrowany na siłowniku typu 3277: 7,5 do 30 mm

Montaż zgodnie z DIN EN 60534 (NAMUR): 7,5 do 120 mm
Indukcyjne wyłączniki szczelinowe 3) Typ SJ2-SN, 2 szt.
Sterujący obwód prądowy Wartości odpowiednie do zamontowanego za urządze-

niem wzmacniacza przełączającego
Histereza przy skoku nominalnym ≤1 %
Dop. temperatura otoczenia –20°C do +80°C z dławikiem kablowym z tworzywa 

sztucznego,
–45°C do +80°C z metalowym dławikiem kablowym,

W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 
obowiązują dodatkowo ograniczenia wynikające ze świa-

dectwa badania wzoru konstrukcyjnego.
Trwałość użytkowa 15 lat
Maks. okres przechowywania 24 miesiące
Zawór elektromagnetyczny
Energia zasilająca Sprężone powietrze o ciśnieniu od 1,4 do 6 bar  

(od 20 do 90 psi)
Wejście Binarny sygnał stałonapięciowy
Sygnał nominalny 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Sygnał „0” (bez funkcji szczelnego 
zamknięcia) 1) ≤ 1,2 V ≤ 2,4 V ≤ 4,7 V

Sygnał „1” (z funkcją szczelnego 
zamknięcia) 2) ≥ 5,4 V ≥ 9,6 V ≥ 18,0 V

Rezystancja cewki Ri przy 20 °C 2909 Ω 5832 Ω 11714 Ω
Współczynnik KV 0,14 m³/h
Zużycie powietrza „Wył.“ ≤ 60 ln/h · „Wł.“ ≤ 10 ln/h
Czas zamknięcia przy siłowniku 
typu 3277 240 cm² 350 cm² 700 cm²

dla skoku znamionowe-
go przy znamionowym 
zakresie sygnału

0,2 bar do 
1 bar ≤ 1 s ≤ 1,5 s ≤ 4 s

0,4 bar do 
2 bar ≤ 2 s ≤ 2,5 s ≤ 8 s

0,6 bar do 
3 bar ≤ 1 s ≤ 1,5 s ≤ 5 s
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Stopień ochrony z/bez 
zaworu elektromagne-
tycznego

bez IP 65

z IP 65 (IP 65 i NEMA 4X, zawór zwrotny z filtrem, 
patrz Tabela 4, str. 24)

Zgodność ·

Materiały

Obudowa Ciśnieniowy odlew z aluminium, chromowany i powlekany 
tworzywem sztucznym

Części zewnętrzne Stal nierdzewna 1.4571 i 1.4104

1) Sygnał stałonapięciowy przy –20°C
2) Sygnał stałonapięciowy przy +80°C
3) Do podłączenia do wzmacniacza przełączającego zgodnie z EN 60947-5-6
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2.2 Wykonania / kod katalogowy urządzenia
Sygnalizator stanów 
granicznych Typ 3768- x 2 x 0 0 x x x 0 0 x x

Ochrona przeciwwybuchowa Ex

bez 0 2/7

 II 2G Ex ia IIC T6 zgodnie z ATEX 1

CSA/FM intrinsically safe/non incendive 3

 II 3G Ex nA II T6 zgodnie z ATEX 8 2/7

Zawór elektromagnetyczny

bez 0

6 V DC 2

12 V DC 3

24 V DC 4

Przyłącza pneumatyczne

brak 0 0

¼-18 NPT 1

ISO 221/1-G ¼ 2

Podłączenie elektryczne

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

Przepust kablowy M20 x 1,5 czarny  
(tworzywo sztuczne) 2

Przepust kablowy M20 x 1,5 z mosiądzu niklowanego 7

Materiał obudowy

Aluminium 0

CrNiMo 2

Wykonania specjalne

Na zapytanie x x x x
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2.3 Lista uzyskanych atestów Ex
Typ Certyfikat Grupa zapłonowa

3768-1

NEPSI

Numer GYJ15.1218X

Ex ia IIC T4...T6 GbData 16.06.2015

Ważny 
do

15.06.2020

ATEX
Numer PTB 02 ATEX 2077

II 2G Ex ia IIC T6
Data 19.07.2002

3768-3

CSA
Numer 1607265 Ex ia IIC T6; Class I Zone 0;

Class I, II, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class I, II, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G;Data 19.06.2005

FM

Numer 3020228 Class I, Zone 0 AEx ia IIC
Class I, II, III; Div.1, Groups A, B, C, D, E, 
F, G
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, Div. 2 Groups F, G; Class III

Data 28.02.2005

3768-8

NEPSI

Numer GYJ15.1219X

Ex ic IIC T4...T6 Gc
Ex nA IIC T4...T6 Gc

Data 16.06.2015

Ważny 
do

15.06.2020

ATEX
Numer PTB 03 ATEX 2182 X

II 3G Ex nA II T6
Data 30.09.2003
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3 Montaż na zaworze
Sygnalizator stanów granicznych jest monto-
wany bezpośrednio na siłowniku firmy 
SAMSON typu 3277 albo zgodnie 
z IEC 60534-6 (NAMUR) na zaworach 
w wykonaniu z jarzmem żeliwnym lub na 
zaworach z kolumna wspierającą.
Przy zastosowaniu elementu pośredniczące-
go urządzenie można montować również na 
siłownikach obrotowych.
Ponieważ sygnalizator stanów granicznych 
może być dostarczony także w wersji pod-
stawowej bez elementów wyposażenia do-
datkowego, wymagane części montażowe 
oraz ich numery katalogowe podane są 
w tabelach znajdujących się na stronie 22 
i kolejnych.
Urządzenie można zamontować z lewej lub 
prawej strony zaworu. Późniejsza zmiana 
położenia montażowego zmienia funkcję 
przełączania wyłączników krańcowych, 
patrz rozdz. 5.

3.1 Montaż zintegrowany
1. Jarzmo montażowe (1.2) przykręcić do 

trzpienia siłownika w taki sposób, żeby 
śruba mocująca znalazła się we wpuście 
trzpienia siłownika.

2. Odpowiednią dźwignię odczytu D1 lub 
D2 przykręcić do dźwigni przenoszenia 
ruchu nadajnika sygnału.

3. Zamocować płytę pośrednią (15) w taki 
sposób, aby uszczelka była skierowana 
w stronę jarzma.

4. Sygnalizator stanów granicznych należy 
umieścić w taki sposób przy płycie po-

średniej, aby dźwignia D1 lub D2 prze-
suwała się pośrodku trzpienia (1.1) 
w jarzmie zaciskowym (1.2), a następnie 
dokręcić.

5. Zamontować pokrywę (18).
6. Zamontować odpowiednie odpowietrze-

nie w pokrywie (18) zgodnie z wymoga-
mi wobec stopnia ochrony.

3.1.1 Montaż w przypadku 
wykonania z zaworem 
elektromagnetycznym

Do podłączenia przyłącza ciśnienia nastaw-
czego do siłownika służy blok przyłączenio-
wy lub płyta przełączająca; patrz tabele na 
stronie 22 i kolejnych. W tym wykonaniu 
na tylnej ściance urządzenia znajduje się 
śruba zaślepiająca M3.
Siłowniki o powierzchni membrany od 
240 cm² do 700 cm²
1. Sprawdzić, czy wypustka uszczelki (16) 

umieszczona z boku bloku przyłączenio-
wego (Rys. 2, w środku) znajduje się 
w takim położeniu, żeby symbol funkcji 
siłownika „trzpień siłownika wysuwany 
na zewnątrz“ lub „trzpień siłownika 
wciągany do wewnątrz“ zgadzał się 
z wykonaniem siłownika.
Jeżeli tak nie jest, należy odkręcić trzy 
mocujące śruby, zdjąć osłonę, obrócić 
uszczelkę (16) o 180° i ponownie umie-
ścić na swoim miejscu.
W starym bloku przyłączeniowym płytkę 
przełączającą (13) należy obrócić tak, 
żeby kierunek wskazywany przez odpo-
wiedni symbol siłownika był zgodny ze 
wskazaniem strzałki.
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SUPPLY

1.2

18

D2
D1

15

15

Typ 3277
Blok przyłączeniowy 
tylko w wykonaniu 
z zaworem elektro-

magnetycznym

Płyta przełączająca 
tylko w wykonaniu z zaworem elektromagnetycznym

Typ 3277-5 o powierzchni membrany 120 cm²

patrząc w stronę 
przyłącza ciśnienia 

nastawczego
< Montaż po lewej stronie Montaż po prawej stronie >

Trzpień siłownika
< Trzpień siłow-
nika wysuwany 
na zewnątrz

Trzpień siłowni-
ka wciągany 
do wewnątrz >

Doprowadzenie ciśnienia nastawczego
<  Poprzez kanał we-

wnętrzny
Poprzez przewód rurowy >

Z płytką przełączającą (stare rozwiązanie)

Płytka przełączająca (13)

Znacznik

Znacznik

Trzpień siłownika wciągany 
do wewnątrz

Symbol Trzpień siłow-
nika wciągany do we-
wnątrz

Symbol Trzpień si-
łownika wciągany 
do wewnątrz

Wlot ciśnienia 
nastawczego przy 
montażu po lewej 
stronie

Wlot ciśnienia na-
stawczego przy 
montażu po prawej 
stronie

Wypustka 
uszczelki (16)

Trzpień siłownika wysuwany 
na zewnątrz

Trzpień siłownika 
wysuwany na 
zewnątrz

Jarzmo zaciskowe

Trzpień siłowni-
ka wysuwany 
na zewnątrz

Osłona

Widok z boku bloku 
przyłączeniowego 
z uszczelkami (nowe 
rozwiązanie)

Rys. 2: Montaż zintegrowany · Montaż jarzma zaciskowego, doprowadzenie ciśnienia nastawczego 
w wykonaniu z zaworem elektromagnetycznym
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2. Umieścić blok przyłączeniowy wraz 
z pierścieniami uszczelniającymi na sy-
gnalizatorze stanów granicznych i na 
jarzmie siłownika, a następnie przykrę-
cić za pomocą śruby mocującej. W si-
łowniku z funkcją „trzpień wciągany do 
wewnątrz“ należy dodatkowo zamonto-
wać fabryczny przewód ciśnienia na-
stawczego.

Siłownik z membraną o powierzchni 
120 cm²
Ciśnienie nastawcze jest doprowadzane do 
komór membrany poprzez płytę przełącza-
jącą.
1. Wykręcić śrubę zamykającą M3 na tyl-

nej ściance sygnalizatora stanów gra-
nicznych, a następnie zamknąć boczne 
wyjście ciśnienia nastawczego „output 
38“ za pomocą korka zaślepiającego 
będącego elementem wyposażenia do-
datkowego.

2. Sygnalizator stanów granicznych za-
montować w taki sposób, aby otwór 
w płycie pośredniej (15) pokrywał się 
z giętkim przewodem uszczelniającym 
w otworze jarzma.

3. Płytkę przełączającą ustawić w kierunku 
odpowiedniego symbolu i przykręcić do 
jarzma.

3.2 Montaż zgodnie 
z IEC 60534-6

Do montażu sygnalizatora stanów granicz-
nych potrzebne są wymienione w Tabela 5 
elementy montażowe; skok znamionowy za-
woru jest określony przez odpowiednią 
dźwignię.
Montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR od-
bywa się na korpusie łącznikowym. Skok za-
woru jest przy tym przenoszony poprzez 
dźwignię (18) i wałek (25) na kątownik (28) 
korpusu łącznikowego, a następnie przeno-
szony na trzpień przenoszenia ruchu (27a) 
na dźwigni sygnalizatora stanów granicz-
nych.
Aby trzpień przenoszenia ruchu (27a) pra-
widłowo przylegał do kątownika (28), sprę-
żynę wchodzącą w skład wyposażenia do-
datkowego należy zaczepić na tylnej ścian-
ce obudowy ustawnika pozycyjnego w spo-
sób przedstawiony na Rys. 3.
Sygnalizator stanów granicznych można za-
montować z lewej lub prawej strony zaworu.

Sprężyna Śruba zaślepiająca

Rys. 3: Montaż sprężyny na tylnej ściance
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3.2.1 Kolejność montażu
 Î Wyszukać elementy montażowe wymie-
nione w tabelach na stronie 22 i ko-
lejnych.

Zawór w wykonaniu z jarzmem żeliwnym:
1. Płytkę (20) przykręcić za pomocą śrub 

z łbem stożkowym płaskim do sprzęgła 
trzpienia siłownika i grzyba.
W przypadku siłowników z membraną 
o powierzchni 2100 cm² i 2800 cm² za-
stosować dodatkowy kątownik (32).

2. Z korpusu łącznikowego wyjąć gumowy 
korek i zamocować go za pomocą śruby 
z łbem sześciokątnym po lewej lub pra-
wej stronie jarzma NAMUR.

Zawór w wykonaniu z kolumną wspierają-
cą:
1. Płytkę (20) przykręcić do zabieraka trz-

pienia grzyba.
2. Śruby dwukońcowe (29) wkręcić w kor-

pus łącznikowy.
3. Umieścić korpus z płytą mocującą (30) 

z prawej lub lewej strony trzpienia za-
woru i przykręcić za pomocą nakrętek 
(31). Wysokość należy ustawić w taki 
sposób, aby w połowie skoku zaworu 
montowana później dźwignia (18) znaj-
dowała się w położeniu poziomym.

4. Trzpień (19) wkręcić w środkowy szereg 
otworów płytki (20) i zabezpieczyć w ta-
ki sposób, żeby znalazł się on w pozycji 
odpowiadającej mniej więcej prawidło-
wemu oznakowaniu dźwigni (1 do 2) 
z tabeli Tabela 6.

5. Strzemiączko (21) zamocować na dźwi-
gni (18). Tylko w przypadku montażu 
wykonania z zaworem elektromagne-
tycznym z przyłączem powietrza 
w przedniej części strzemiączko należy 
zamocować na dźwigni (18) rozwartą 
stroną do dołu.

6. Dźwignię (18) z płytką zaciskową (22) 
umieścić na wałku (25). Strzemiączko 
musi obejmować trzpień (19).

3.2.2 Wstępna nastawa skoku
1. Przestawić zawór w położenie odpowia-

dające 50% skoku.
2. Wałek (25) w korpusie łącznikowym 

przestawić tak, żeby czarny wskaźnik 
(24) wskazywał na znacznik na korpusie 
łącznikowym.

3. W tym położeniu zaworu płytkę zacisko-
wą (22) przykręcić za pomocą śruby 
(23).

4. Trzpień przenoszenia ruchu (27a) przy-
kręcić do dźwigni nadajnika sygnału po 
stronie nakrętki wciskanej i zabezpieczyć 
po przeciwnej stronie za pomocą nakręt-
ki sześciokątnej (27b), zwracając przy 
tym uwagę na prawidłowe położenie 
montażowe A lub B zgodnie z Tabela 6 
i Rys. 4.

5. Uwzględniając kierunek montażu, sy-
gnalizator stanów granicznych na kor-
pusie łącznikowym i przykręcić w taki 
sposób, żeby trzpień przenoszenia ruchu 
(27a) przylegał do kątownika (28).
Należy uważać, aby trzpień przenosze-
nia ruchu nie wypadł z kątownika.
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Rys. 4: Montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR (na rysunku montaż z lewej strony)
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Montaż na zaworze

3.3 Montaż na siłownikach ob-
rotowych

Za pomocą wymienionych w Tabela 7, na 
str. 25 elementów montażowych i wyposa-
żenia dodatkowego sygnalizator stanów gra-
nicznych spełniający wymagania przepisów 
VDI/VDE 3845 (wydanie z września 2010, 2. 
poziom mocowania) można montować także 
na siłownikach obrotowych. Ruch obrotowy si-
łownika obrotowego jest przy tym przenoszo-
ny przez krzywkę tarczową wałka siłownika 
i rolkę odczytu ruchu dźwigni sygnalizatora 
stanów granicznych na chorągiewki sterujące.

Sprężyna pomiarowa 1890-4418 z zestawu 
montażowego 1400-8815 nie jest potrzeb-
na w tym wypadku do montażu.

3.3.1 Montaż dźwigni z rolką 
do odczytu obrotu 
siłownika

1. Dźwignię z rolką do odczytu obrotu (35) 
siłownika umieścić po stronie dźwigni 
przenoszenia ruchu (37) przeciwnej do 
strony, na której znajdują się nakrętki wci-
skane i zamocować za pomocą dołączo-
nych do produktu śrub (38) i podkładek.

3.3.2 Montaż elementu 
pośredniczącego

Siłownik firmy SAMSON typu 3278
1. Przejściówkę (36) nakręcić na wolny ko-

niec wałka siłownika obrotowego.

2. Element pośredniczący (34) przykręcić 
z każdej strony do korpusu łącznikowe-
go za pomocą dwóch śrub.
Element pośredniczący należy ustawić 
przy tym w taki sposób, aby w wykona-
niu z zaworem elektromagnetycznym 
przyłącza powietrza w sygnalizatorze 
stanów granicznych były skierowane 
w stronę korpusu membrany.

3. Krzywkę tarczową i skalę ustawić w spo-
sób opisany w rozdziale 3 i dokręcić.

4. Odpowietrznik (lub zawór zwrotny z fil-
trem załączony w wyposażeniu dodatko-
wym) wkręcić do elementu pośredniczą-
cego.

Siłowniki zgodne z VDI/VDE 3845
1. Kompletny element pośredniczący (34, 

44, 45 i 42) umieścić na konsoli monta-
żowej wchodzącej w zakres dostawy si-
łownika i przykręcić (montaż zgodnie 
z VDI/VDE 3845, wydanie z września 
2010, 2. poziom mocowania).

2. Krzywkę tarczową (40) i skalę ustawić 
w sposób opisany w rozdziale 3 i dokrę-
cić.

3. Odpowietrznik (lub zawór zwrotny z fil-
trem załączony w wyposażeniu dodatko-
wym) wkręcić do elementu pośredniczą-
cego.
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Rys. 5: Montaż na siłownikach obrotowych

Informacja
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Montaż na zaworze

3.3.3 Ustawienie krzywki 
tarczowej

 Î patrz Rys. 6

Przy ustawianiu położenia krzywki 
tarczowej należy mieć na uwadze 
następujące kwestie:

 Î Położenie krzywki tarczowej zależy od 
kierunku obrotów zaworu - czy otwiera się 
on podczas obrotu w lewą lub prawą 
stronę.

 Î W położeniu wyjściowym zawór jest 
zamknięty.

 Î Punkt początkowy (otwór) krzywki należy 
ustawić w taki sposób, aby punkt obrotu 
krzywki tarczowej, położenie 0° na skali 
i strzałka znacznika na tarczy wskazują-
cej położenie zaworu znajdowały się 
w jednej linii.

 Î Podczas ustawiania krzywki tarczowej 
dwustronna tarcza skali musi być zamon-
towana w taki sposób, aby wartość na 
skali odpowiadała kierunkowi obrotu za-
woru; dopiero potem można ustalić poło-
żenie krzywki tarczowej za pomocą śruby 
mocującej.

Zabezpieczenie ustawionej krzywki 
tarczowej
Aby dodatkowo zabezpieczyć krzywkę tar-
czową przed obracaniem się, należy wyko-
nać następujące czynności:

 Î Wywiercić otwór w przejściówce (36) 
elemencie łączącym (44), aby móc w nim 
zamontować 2-milimetrowy kołek 
sprężysty.

 Î W tym celu w krzywce tarczowej wykona-
ne są centrycznie wokół środkowego 
otworu cztery dodatkowe otwory. Do za-
bezpieczenia krzywki należy wybrać je-
den z nich.
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Rys. 6: Ustawienie krzywki tarczowej
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3.3.4 Wzmacniacz dwukie-
runkowy do siłowników 
dwustronnego działania

Sygnalizatory stanów granicznych z zawo-
rem elektromagnetycznym, które są prze-
znaczone do stosowania z siłownikami dwu-
stronnego działania, muszą zostać wyposa-
żone we wzmacniacz dwukierunkowy.

Wzmacniacz dwukierunkowy firmy SAM-
SON typu 3710
Firma SAMSON zaleca zastosowania 
wzmacniacza dwukierunkowego typu 3710. 
Wszystkie informacje dotyczące wzmacnia-
cza dwukierunkowego typu 3710 oraz jego 
montażu i podłączenia zawiera stosowna 
instrukcja montażu i obsługi u EB 8392.

Wzmacniacz dwukierunkowy 1079-1118 
i 1079-1119
W przypadku zastosowania wzmacniaczy 
dwukierunkowych o numerach katalogowych 
1079-1118 lub 1079-1119 obowiązuje po-
niższa instrukcja montażu:

 Î patrz Rys. 7
1. Wymontować korek uszczelniający 

(1.5), gumowa uszczelka (1.4) musi po-
zostać zamontowana.

2. Wkręcić specjalne nakrętki (1.3) należą-
ce do wyposażenia dodatkowego 
wzmacniacza dwukierunkowego 
w otwory gwintowane sygnalizatora sta-
nów granicznych.

3. Umieścić uszczelkę płaską (1.2) we 
wgłębieniu wzmacniacza dwukierunko-
wego, wsunąć obie specjalne śruby (1.1) 
w otwory przyłączy A1 i Z.

4. Umieścić wzmacniacz dwukierunkowy 
na sygnalizatorze stanów granicznych 
i przykręcić za pomocą obu specjalnych 
śrub (1.1).

W odniesieniu do wszystkich wzmacniaczy 
dwukierunkowych obowiązują poniższe 
zasady.
Do wyjścia A1 wzmacniacza dwukierunko-
wego doprowadzone jest ciśnienie nastaw-
cze ustawnika pozycyjnego, do wyjścia A2 
ciśnienie o przeciwnym kierunku działania, 
które sumuje się o ciśnienia na wyjściu A1 
do wartości oddziałującego ciśnienia powie-
trza zasilającego (Z).
Obowiązuje następująca zależność:
wyjście 1 + wyjście 2 = ciśnienie powietrza 
zasilającego (Z).

 Î Wyjście A1 połączyć z przyłączem ci-
śnienia nastawczego w siłowniku, który 
w przypadku wzrostu ciśnienia powodu-
je otwieranie zaworu. Wyjście A2 połą-
czyć z przyłączem ciśnienia nastawcze-
go w siłowniku, który w przypadku 
wzrostu ciśnienia powoduje zamykanie 
zaworu.

Oznaczenie wyjść zależy od zastosowanego 
wzmacniacza dwukierunkowego:
 − typ 3710: wyjście 1/2 = Y1/Y2
 − 1079-1118/1079-1119: 
wyjście 1/2 = A1/A2
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Rys. 7: Montaż wzmacniacza dwukierunkowego o numerze katalogowym 1079-1118 lub 1079-1119

Informacja

http://www.samson.de/pdf_de/e83920de.pdf
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Firma SAMSON zaleca zastosowania 
wzmacniacza dwukierunkowego typu 3710. 
Wszystkie informacje dotyczące wzmacnia-
cza dwukierunkowego typu 3710 oraz jego 
montażu i podłączenia zawiera stosowna 
instrukcja montażu i obsługi u EB 8392.

Wzmacniacz dwukierunkowy 1079-1118 
i 1079-1119
W przypadku zastosowania wzmacniaczy 
dwukierunkowych o numerach katalogowych 
1079-1118 lub 1079-1119 obowiązuje po-
niższa instrukcja montażu:

 Î patrz Rys. 7
1. Wymontować korek uszczelniający 

(1.5), gumowa uszczelka (1.4) musi po-
zostać zamontowana.

2. Wkręcić specjalne nakrętki (1.3) należą-
ce do wyposażenia dodatkowego 
wzmacniacza dwukierunkowego 
w otwory gwintowane sygnalizatora sta-
nów granicznych.

3. Umieścić uszczelkę płaską (1.2) we 
wgłębieniu wzmacniacza dwukierunko-
wego, wsunąć obie specjalne śruby (1.1) 
w otwory przyłączy A1 i Z.

1.3 1.2 1.1 1

O
ut

pu
t 3

8
Su

pp
ly

 9

A1

1.5 1.6

Z

A2

1.4
A1 A2

Output 38 Supply 9

1.3 1.21.1

1.6

Z

A1

1 Wzmacniacz 
dwukierunkowy

1.1 Śruby specjalne
1.2 Uszczelka płaska
1.3 Nakrętki specjalne
1.4 Uszczelka gumowa
1.5 Korek

Od sygnalizatora stanów granicznych

do siłownika
Korek odpowietrzający 
lub zawór zwrotny 
z filtrem

Rys. 7: Montaż wzmacniacza dwukierunkowego o numerze katalogowym 1079-1118 lub 1079-1119

http://www.samson.de/pdf_de/e83920de.pdf
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Tabela 1: Zestawy montażowe do montażu zintegrowanego  (patrz Rys. 2, str. 12)

Wielkość siłownika Dźwignia z odpowiednim jarzmem zaciskowym i płytką montażową Nr katalogo-
wy

120 cm² Dźwignia D1 
z korkiem zaślepiającym otwór „Output" (38)

Wykonanie standardowe 1400-7116

Wykonanie dla lakiernictwa 1402-0944

175/240/350 cm² Dźwignia D1 (długość 33 mm z jarzmem 
zaciskowym o wys. 17 mm)

Wykonanie standardowe 1400-6370

Wykonanie dla lakiernictwa 1402-0942

355/700/750 cm² Dźwignia D2 (długość 44 mm z jarzmem 
zaciskowym o wys. 13 mm)

Wykonanie standardowe 1400-6371

Wykonanie dla lakiernictwa 1402-0943

Tabela 2: Dodatkowo potrzebne wyposażenie do montażu zintegrowanego  w wykonaniu 
z zaworem elektromagnetycznym

Siłownik typu 3277-5xxx (120 cm²)

Płytka przełączająca/przyłączeniowa Siłownik Nr 
katalogowy

Płytka przełączająca w przypadku siłownika 
z membraną o powierzchni 120 cm²

Siłownik typu 3277-5xxxxxx.00 
(stara wersja) 1400-6819

Płytka przełączająca (nowa wersja) w przypadku 
siłownika z membraną o powierzchni 120 cm²

do siłowników od indeksu .01 
(nowa wersja) 1400-6822

Płytka przyłączeniowa w przypadku dodatkowego 
podłączonego urządzenia, np. przekaźnika 
blokującego typu 3709, w siłowniku o powierzchni 
membrany 120 cm²

3277-5xxxxxxxx.00 
(stara wersja)

G 1/8 1400-6820
1/8 NPT 1400-6821

Płytka przyłączeniowa (nowa wersja) do siłownika 
o powierzchni membrany 120 cm²

do siłowników od indeksu .01 
(nowa wersja) 1400-6823

W nowych siłownikach typu 3277-5xxx (indeks .01) można stosować tylko nowe płytki przełączające 
i przyłączeniowe, nowych i starych płytek nie można stosować zamiennie.

Siłownik typu 3277 z membraną o powierzchni od 175 cm² do 750 cm²

Element wyposażenia dodatkowego Nr 
katalogowy

Wymagany blok przyłączeniowy dla siłowników z membraną o powierzchni 
175 cm², 240 cm², 350 cm², 355 cm², 700 cm² i 750 cm (razem z uszczelkami 
i śrubą mocującą)

G ¼ 1400-8819

¼ NPT 1400-8812

Informacja
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Tabela 3: Złączka gwintowana do montażu zintegrowanego typu 3277 w przypadku wyko-
nania z zaworem elektromagnetycznym

Złączka gwintowana Wielkość si-
łownika Materiał Złączka Nr katalogo-

wy

Złączka gwintowana z połączeniem śrubowym
– dla położenia bezpieczeństwa „trzpień siłownika 
wciągany do wewnątrz”
– przy wentylowaniu górnej komory membrany

175 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1402-0970

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0976

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0971

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0978

240 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6444

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0911

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6445

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0912

350 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6446

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0913

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6447

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0914

355 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1402-0972

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0979

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0973

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0980

700 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6448

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0915

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6449

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0916

750 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1402-0974

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0981

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0975

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0982
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Tabela 4: Inne wyposażenie dodatkowe do montażu zintegrowanego

Wyposażenie dodatkowe Nr katalogowy

Zestaw montażowy manometrów do powietrza zasilającego 
i ciśnienia nastawczego

Stal nierdzewna/mosiądz 1400-6950

Stal nierdzewna/stal 
nierdzewna 1400-6951

Zawór zwrotny z filtrem, zastępuje korek odpowietrzający w urządzeniu

Zawór zwrotny z filtrem, obudowa wkręcana, G ¼,

Z poliamidu, stopień ochrony 
IP 65 1790-7408

1.4301, stopień ochrony IP 65 1790-7253

Z poliamidu, stopień ochrony 
NEMA 4 1790-9645

1.4301, stopień ochrony 
NEMA 4 1790-9646

Odpowietrzenie G ¼ (–50°C do +80°C) 1.4404, stopień ochrony IP 65 1991-2110

Tabela 5: Montaż zgodnie z IEC 60534-6 (Rys. 4)

Zestaw montażowy Zawór Skok w mm Z dźwignią Nr katalogowy

Zestaw montażowy spełniający 
zalecenia NAMUR, 
części patrz Rys. 4

Zawór z jarzmem żeliwnym
7,5 do 60 N1 (125 mm) 1400-6787

22,5 do 120 N2 (212 mm) 1400-6789

Zawór 
z kolumną 

wspierającą, 
średnica 
kolumny 
w mm

20 do 25 N1 1400-6436

20 do 25 N2 1400-6437

25 do 30 N1 1400-6438

25 do 30 N2 1400-6439

od 30 do 35 N1 1400-6440

od 30 do 35 N2 1400-6441

Montaż na siłownikach skokowych firm Fischer i Masoneilan 
(do jednego siłownika wymagane jest po jednym komplecie obu zestawów 
montażowych)

1400-6771 i 1400-6787

Wyposażenie dodatkowe (w przypadku zaworu elektromagnetycznego) Nr katalogowy

Blok montażowy manometru
G ¼ 1400-7098

¼ NPT 1400-7099

Zestaw montażowy manometrów do powietrza zasilającego i ciśnienia 
nastawczego

Stal 
nierdzewna 
w całości

1402-0939

Stal 
nierdzewna/

mosiądz

1400-6950
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Tabela 6: Montaż wg IEC 60534-6, położenie kołków

Skok w mm 1) 7,5 15 15 30 30 60 30 60 60 120

Trzpień na znaczniku 1) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Odpowiednia odległość trzpienia/ 
punkt obrotowy dźwigni 42 84 42 84 42 84 84 168 84 168

Z dźwignią N1 (długość: 125 mm) N2 (długość: 212 mm)

Trzpień (27a) przenoszenia ruchu 
w położeniu A A B A B

1) Interpolacja wartości pośrednich

Tabela 7: Elementy montażowe do siłowników obrotowych (Rys. 5)

Elementy montażowe Nr katalogowy

Siłownik wg VDI/VDE 3845 1) 1400-8815

Siłownik firmy SAMSON typu 3278
160 cm² 1400-7103

320 cm² 1400-7104

Montaż na siłownikach firmy Masone-
ilan

Camflex I, DN 25 do DN 100 1400-7118

Camflex I, DN 125 do DN 250 1400-7119

Camflex II 1400-7120

Krzywka tarczowa z elementami wyposażenia dodatkowego
Krzywka tarczowa, liniowa charakterystyka podstawowa (0050-0072), kąt ustawienia od 
0 do 90°

1400-6664

Krzywka tarczowa do siłowników Masoneilan Camflex I i II, liniowa (0059-0007), 
wymagane ustawienie od 0 do 55°

1400-6637

Wzmacniacz dwukierunkowy do siłowników dwustronnego działania Firmy SAMSON typu 
3710

1) VDI/VDE 3845 (wersja normy z września 2010), 2. poziom
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4 Przyłącza elektryczne

Zagrożenie życia wskutek porażenia prą-
dem elektrycznym!
Podczas wykonywania podłączenia elek-
trycznego należy przestrzegać odnośnych 
przepisów elektrotechnicznych oraz przepi-
sów BHP obowiązujących w kraju przezna-
czenia. W Niemczech są to przepisy VDE 
oraz przepisy BHP związków zawodowych.
W odniesieniu do montażu i instalacji 
w strefach zagrożonych wybuchem obowią-
zuje norma EN 60079-14: 2008; przepisy 
VDE 0165 cz. 1, „Środowisko zagrożone 
wybuchem - projektowanie, wybór i wyko-
nywanie instalacji elektrycznych“.

Należy bezwzględnie zachować prawidło-
we przyporządkowanie zacisków. Zamiana 
przyłączy elektrycznych może spowodować 
utratę zabezpieczenia przed wybuchem. 
Nie odkręcać zaplombowanych śrub w lub 
na obudowie. W odniesieniu do łączenia 
iskrobezpiecznych urządzeń elektrycznych 
obowiązują maks. dopuszczalne wartości 
podane w unijnym ateście wzoru konstruk-
cyjnego (Ui lub U0, Ii lub I0, Pi lub P0, Ci lub 
C0 i Li lub L0).

Wskazówka dotycząca wyboru kabli 
i przewodów:
W odniesieniu do wykonywania iskrobez-
piecznych obwodów prądowych przestrze-
gać wymagań zawartych w rozdz. 12 
normy EN 60079-14: 2008; VDE 0165 
część 1. W odniesieniu do prowadzenia ka-
bli i przewodów wielożyłowych z więcej niż 
jednym iskrobezpiecznych obwodem prądo-
wym obowiązują zapisy zawarte w rozdz. 
12.2.2.7.
W szczególności grubość izolacji przewodu 
wykonanej z ogólnie dostępnych materia-
łów, jak np. polietylen, musi wynosić przy-
najmniej 0,2 mm. Średnica pojedynczych 
przewodów, z których splecione są linki, nie 
może być mniejsza niż 0,1 mm. Końcówki 
przewodów zabezpieczyć przed rozplata-
niem się, np. stosując końcówki przewodów.
W przypadku wykonywania podłączenia za 
pomocą dwóch osobnych kabli można za-
montować dodatkowy zacisk kablowy. Nie 
wykorzystywane przepusty kablowe zabez-
pieczyć za pomocą korków zaślepiających. 
Urządzenia przeznaczone do stosowania 
w temperaturze niższej niż –20°C muszą 
być wyposażone w metalowe przepusty ka-
blowe.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

WSKAZÓWKA!

Informacja
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Wskazówka dotycząca urządzeń przezna-
czonych do stosowania w strefie 2
W odniesieniu do urządzeń eksploatowa-
nych zgodnie z grupą zapłonową Ex nA II 
(urządzenia nieiskrzące) zgodnie z normą 
EN 60079-15:2003 obowiązuje zasada, że 
łączenie i przerywanie oraz podłączanie 
obwodów prądowych pod napięciem jest 
dopuszczalne tylko w trakcie instalacji, kon-
serwacji lub napraw.
W odniesieniu do urządzeń podłączanych 
do ograniczonych energetycznie obwodów 
prądowych grupy zapłonowej Ex nL zgodnie 
z normą EN 60079-15:2003 obowiązuje 
zasada, że urządzenia te mogą być podłą-
czane w trakcie pracy instalacji. W odnie-
sieniu do podłączania urządzeń z ograni-
czonymi energetycznie obwodami prądowy-
mi grupy zapłonowej Ex nL IIC obowiązują 
dopuszczalne maks. wartości zapisane 
w deklaracji zgodności lub w uzupełnie-
niach deklaracji zgodności.

4.1 Warunki podłączenia 
zgodnie z PTB 03 ATEX 
2182 X

Dławiki kablowe w obudowie sygnalizatora 
stanów granicznych typu 3768-8x muszą 
zapewnić przynajmniej stopień ochrony 
IP 54 wg EN 60529. Przewody należy tak 
podłączyć, aby przyłącza nie występowały 
naprężenia wskutek naciągu lub obrotu 
przewodu.

Informacja
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4.2 Przyporządkowanie 
zacisków

 Î Przyporządkowanie zacisków przedsta-
wiono w Rys. 8 lub na tabliczce na li-
stwie zaciskowej.

Wzmacniacz przełączający
Wykorzystanie wyłączników krańcowych 
wymaga zamontowania w obwodzie prądo-
wym po stronie wyjść wzmacniacza przełą-
czającego spełniającego wymagania normy 
EN 60947-5-6.
W przypadku zastosowania w instalacjach 
iskrobezpiecznych należy stosować się do 
odnośnych przepisów.

A B

+41-42 +51-52 +81-82

_+
Zawór 

elektromagnetyczny 
(opcjonalnie)

Wzmacniacz przełączający 
zgodny z normą  
EN 60947-5-6

Rys. 8: Przyłącza elektryczne

Wyposażenie dodatkowe
Urządzenia o oznaczeniu do 3768 x...x. 03:

Przepust kablowy PG 13,5
Wykonanie Nr katalogowy

Tworzywo sztuczne, kolor 
czarny

1400-6781

Tworzywo sztuczne, kolor 
niebieski

1400-6782

Przejściówka z PG 13,5 na ½ NPT
Wykonanie Nr katalogowy
metalowe 1400-7109

lakierowane na niebiesko 1400-7110

Urządzenia o oznaczeniu od 3768-x...x. 04
Dławik kablowy M20 x 1,5

Wykonanie Nr katalogo-
wy

Zakres zaci-
skania

Tworzywo sztuczne, 
kolor czarny

1400-6985 5,5 mm do 13 
mm

Tworzywo sztuczne, 
kolor niebieski

1400-6986 5,5 mm do 13 
mm

Mosiądz niklowany 1890-4875 6 mm do 12 
mm

Przejściówka z M20 x 1,5 na NPT ½
Wykonanie Nr katalogowy

Aluminium, lakierowane 
proszkowo 0310-2149
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4.3 Przyłącza pneumatyczne 
w przypadku wykonania 
z zaworem elektromagne-
tycznym

Przyłącza powietrza są wykonane jako 
otwory z gwintem NPT ¼ lub jako otwory 
z gwintem G ¼. Można stosować standar-
dowe złączki dla rur z metali niekolorowych 
i rur miedzianych lub przewodów z tworzy-
wa sztucznego.

Nieprawidłowe działanie z powodu nieod-
powiedniej jakości powietrza!
Powietrze zasilające musi być suche, odole-
jone i nie może zawierać kurzu!
Stosować się do przepisów dotyczące kon-
serwacji reduktorów powietrza zasilającego, 
zamontowanych przed ustawnikiem pozy-
cyjnym!
Przed podłączeniem przewody doprowa-
dzające powietrze dokładnie przedmuchać!

W przypadku zintegrowanego montażu na 
siłowniku typu 3277 sposób doprowadzenia 
ciśnienia nastawczego jest ściśle określony. 
Przy montażu zgodnie z zaleceniami NA-
MUR ciśnienie nastawcze doprowadzane 
jest zależnie od położenia bezpieczeństwa 
„trzpień wciągany do wewnątrz” lub „trz-
pień wysuwany na zewnątrz” do dolnej lub 
górnej części siłownika.

Powietrze zużyte:
Urządzenia o oznaczeniu modelu od 
3768-x...x.03 mają uchylną pokrywę bez 
otworu odpowietrzającego. W tym przypad-
ku przyłącza powietrza odlotowego należą 
do elementów dodatkowego wyposażenia 
montażowego.
W przypadku montażu zintegrowanego ko-
rek odpowietrzający znajduje się pod po-
krywą siłownika wykonaną z tworzywa 
sztucznego; w przypadku montażu zgodnie 
z zaleceniami NAMUR - na korpusie łączni-
kowym, a w przypadku montażu na siłowni-
kach obrotowych - na elemencie pośredni-
czącym.

Przy wymianie starszych urządzeń o nume-
rze modelu do 3768-x...x.02 należy ewen-
tualnie wymienić również elementy monta-
żowe.

WSKAZÓWKA!

Informacja
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5 Obsługa – Nastawa 
wyłączników krańcowych

Na osi obrotowej znajdują się dwie regulo-
wane chorągiewki sterujące (51), które uru-
chamiają odpowiednie wyłączniki szczelino-
we (50).
W celu użytkowania indukcyjnych wyłączni-
ków krańcowych w obwodzie prądowym po 
stronie wyjść należy zamontować odpowied-
nie wzmacniacze przekaźnikowe (patrz 
rozdz. 4).
Gdy chorągiewka sterująca (51) znajduje 
się w polu wyłącznika szczelinowego, wtedy 
jest on wysokoomowy. Jeżeli chorągiewka 
opuści to pole, to wyłącznik szczelinowy sta-
je się niskoomowy.
Wyłączniki krańcowe ustawiane są zwykle 
w taki sposób, że sygnał jest generowany 
w obu położeniach krańcowych. Punkty, 
w których następuje przełączenie można 

jednak wykorzystywać do sygnalizowania 
położeń pośrednich.
Przełącznik A i B należy przyporządkować 
do położenia krańcowego zaworu regula-
cyjnego (zawór otwarty lub zawór zamknię-
ty) w zależności od kierunku działania i po-
łożenia montażowego sygnalizatora stanów 
granicznych zgodnie z Tabela 8 i Tabela 9. 
Pary zacisków 41/42 i 51/52 przyporząd-
kowuje się do przełączników A i B przez ob-
rócenie tabliczki z oznaczeniami na bloku 
zaciskowym (patrz Rys. 8).

 Î Chorągiewek sterujących wyłączników 
krańcowych nie można obrócić o 360°. 
Zwłaszcza przy podłączaniu obwodów 
zabezpieczających należy koniecznie 
zwrócić uwagę na odpowiednie przypo-
rządkowanie przełączników A i B do 
położeń zaworu „zawór otwarty“ i „za-
wór zamknięty“.

Rys. 9: Sygnalizator stanów granicznych
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 Î Żądaną funkcję przełączania, czyli 
zwieranie lub rozwieranie przekaźnika 
sygnału wyjściowego w wyłączniku 
szczelinowym podczas wchodzenia cho-
rągiewki sterującej w aktywne pole, na-
leży określić za pomocą mostka prądu 
roboczego lub prądu spoczynkowego na 
wzmacniaczu przekaźnikowym.

Nastawa punktu przełączania:
 Î Zawór ustawić w położeniu, w którym 
ma nastąpić przełączenie, a odpowied-
nią chorągiewkę sterującą ustawić za 
pomocą śruby regulacyjnej (53) w taki 
sposób, żeby osiągnąć punkt przełącze-
nia, co zostanie zasygnalizowane za-
świeceniem się diody na wzmacniaczu 
przekaźnikowym.

Aby we wszystkich warunkach zewnętrznych 
zapewnić niezawodne przełączenie, punkt 
przełączenia należy ustawić na około 1/6 
obrotu przed granicą mechaniczną (zawór 
otwarty - zawór zamknięty).

Tabela 8: Montaż zintegrowany na siłowniku typu 3277 (Rys. 2)

Montaż po lewej stronie Montaż po prawej stronie

Przełącznik

Położenie zaworu Wyłącznik 
wynurzony

Wyłącznik 
zanurzony

Wyłącznik 
wynurzony

Wyłącznik 
zanurzony

Zamknięty B A A B

Otwarty A B B A

Tabela 9: Montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR (Rys. 4), położenie montażowe z perspektywy obudowy 
przejściówki w kierunku dźwigni (18)

Montaż po lewej stronie Montaż po prawej stronie

Kierunek 
ustawienia 
dławika 

kablowego

Położenie 
zaworu

Przełącznik
Wyłącznik

Kierunek 
ustawienia 
dławika 

kablowego

Położenie 
zaworu

Przełącznik
Wyłącznik

wynurzony zanurzony wynurzony zanurzony

do przodu Zamknięty
Otwarty

B
A

A
B do przodu Zamknięty

Otwarty
A
B

B
A

do tyłu Zamknięty
Otwarty

A
B

B
A do tyłu Zamknięty

Otwarty
B
A

A
B
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Naprawa urządzeń w wykonaniu Ex

6 Naprawa urządzeń 
w wykonaniu Ex

Jeżeli naprawiana jest część urządzenia, od 
której zależy ochrona przeciwwybuchowa, 
to takie urządzenie może być ponownie uru-
chomione dopiero wtedy, kiedy rze-
czoznawca sprawdzi je pod względem 
zgodności z przepisami ochrony przeciwwy-
buchowej, wystawi stosowne zaświadczenie 
lub zaopatrzy urządzenie we własny znak 
kontroli.
Można zrezygnować z kontroli przez rze-
czoznawcę, jeśli producent przed ponow-
nym uruchomieniem podda urządzenie kon-
troli i w wypadku jej pomyślnego wyniku za-
opatrzy urządzenie w odpowiedni znak.
Elementy odpowiedzialne za ochronę prze-
ciwwybuchową wolno wymieniać tylko na 
oryginalne elementy producenta poddane 
indywidualnej kontroli.
Urządzenia, które już były stosowane poza 
strefami zagrożonymi wybuchem i które 
w przyszłości mają być stosowane w stre-
fach zagrożonych wybuchem podlegają 
przepisom dotyczącym naprawianych urzą-
dzeń. Przed zamontowaniem w strefach za-
grożonych wybuchem trzeba je poddać ba-
daniu zgodnie z warunkami obowiązujący-
mi dla „Naprawy urządzeń w wykonaniu 
przeciwwybuchowym (Ex)”.

7 Konserwacja i kalibracja
Łączenie z iskrobezpiecznymi obwodami 
prądowymi, w celu sprawdzania, kalibrowa-
nia i ustawiania urządzenia można wykony-
wać tylko z zastosowanie iskrobezpiecznych 
nadajników sygnałów prądowych, napięcio-
wych i instrumentów pomiarowych, tak aby 
zapobiec uszkodzeniu elementów ważnych 
dla realizacji funkcji bezpieczeństwa.

 Î Nie wolno przekraczać określonego 
w certyfikatach maks. natężenia prądu 
w obwodach iskrobezpiecznych.
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Utylizacja

8 Utylizacja
SAMSON jest zarejestrowanym 
producentem europejskim, wła-
ściwa instytucja: u https://www.
ewrn.org/national-registers/na-
tional-registers. 
Nr rejestracyjny WEEE: DE 
62194439/FR 025665

 Î Utylizując urządzenie, należy stosować 
się do przepisów miejscowych, krajo-
wych i międzynarodowych..

 Î Nie wyrzucać żadnych części, smarów 
i niebezpiecznych materiałów jako od-
padów komunalnych.

Na zapytanie firma SAMSON udostępnia 
świadectwo recyklingowe urządzenia zgod-
nie z PAS 1049. W tej sprawie proszę wy-
słać wiadomość na adres mailowy aftersa-
lesservice@samsongroup.com i podać w niej 
swój adres.

Na życzenie klienta firma SAMSON może 
zlecić firmie zewnętrznej rozłożenie urzą-
dzenia na części i recykling.

Informacja

Rada
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Wymiary w mm

9 Wymiary w mm

N1=113 
N2=200

68
50

36
N

1/
N

2

5856

28
14 Output (38)

Supply (9)

29

150

164

76

19,5

37

68

18
5

M20 x 1,5
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Wymiary w mm

1552

90

164

50 164

z wzmacniaczem dwukierunkowym

1079-1118/ 
1079-1119

Typ 3710
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