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Bezpečnostné pokyny
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• Prístroj smie byť montovaný a uvedený do prevádzky len odborným 
personálom,  ktorý je oboznámený s montážou uvádzaním do prevádzky 
a prevádzkou tohto výrobku. 
Odborný personál v zmysle tohto návodu na montáž obsluhu sú osoby, ktoré 
na základe svojho odborného vzdelania, svojich vedomostí a skúseností, ako 
aj svojich znalostí dotýkajúcich sa noriem môžu rozhodovať o na nich 
prenesených prácach a môžu rozpoznať možné nebezpečenstvá. 

• U prístrojov v nevýbušnom prevedení musia osoby mať vzdelanie alebo 
poučenie event. oprávnenie k prácam na nevýbušných prístrojoch v prostredí 
s nebezpečenstvom výbuchu.

• Ohrozenia, ktoré môžu vznikať na servoventilu pretekaným médiom, 
riadiacim tlakom a pohyblivými dielmi, je potrebné vylúčiť vhodnými 
opatreniami. 

• Pokiaľ sú vyvolávané výškou tlaku napájacieho vzduchu v pneumatickom 
servopohonu neprípustné pohyby alebo sily, musí sa tlak napájacieho vzduchu 
obmedziť vhodnou redukčnou stanicou. 

• Predpokladá sa odborný transport a správne skladovanie prístroja.

• Upozornenie: So znakom CE označený prístroj spĺňa požiadavky Smernice 
94/9/EG a Smernice 89/336/EWG.
Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu a k stiahnutiu pod 
http://www.samson.de.

	Dbajte	prosím	na	bezpečnostno-technické	informácie	uvedené	v	prílohe.



Prevedenia
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Regulátor polohy Typ 4763- x01    x 0 0 x x x x 0

Ex-ochrana bez 0
Ex II 2 G EEx ia IIC T6 podľa ATEX1
Ex ia CSA/FM 3
Ex II 3 G EEx nA II T6 podľa ATEX 8

Meracie pružiny

Pneumatické pripojenia G ¼
¼ NPT

Elektrické pripojenie
M 20 x 1,5 modrá
M 20 x 1,5 čierna
zástrčka Harting

Riadiaca veličina 4 až 20 mA
0 až 20 mA
1 až   5 mA

1
2 
3

1
2 
3

1
2 
5

1   1
2   2
2   3

1
3



Technické údaje
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Reg. veličina (rozsah zdvihu) 7,5 až 60 mm, s predĺžením páky 90 mm

4 až 20 mA Ex            odpor cievky Ri pri 20 °C cca 250 Ω ± 7 %

4 až 20 mA nie odpor cievky Ri pri 20 °C cca 200 Ω ± 7 % 
0 až 20 mA

Riadiaca veličina
Split-range 0 až 50 % 
alebo 50 až100 % 
Rozpätie riadiacej veličiny 
(do zdvihu 50 mm) u ochrany proti výbuchu EEx IIC je potrebné zohľadniť údaje, uvedené 

v osvedčení o zhode.

Meracia pružina voľbu pozri tabuľku strana 1 4

Pomocná energia napájací vzduch 1,4 až 6 bar (20 až 90 psi) kvalita vzduchu podľa ISO 
8573-1: max. veľkosť a hustota častíc: trieda 4 obsah oleja: trieda 3, 
tlakový rosný bod: trieda 3

Riadiaci tlak pst (výstup) max. 0 až 6,0 bar (0 až 90 psi)

Charakteristika lineárna základná forma charakteristiky odchýlka 
charakteristiky pri nastavení pevného bodu < 1,5 %

Hysterézia < 0,5 %

Citlivosť reakcie < 0,1 %

Smer pôsobenia reverzovateľný

Pásmo proporcionality XP 
pri napájacom tlaku 1,4 bar

1 až 3 %     pri pružine 1 a 2 1 
do 1,5 % pri pružine 3

Spotreba vzduchu 
v kľudovom staveXP = 1 %

pri napájacom vzduchu 1,4 bar: 
0,19 mn

3/h
pri napájacom vzduchu 6 bar: 
0,5 mn

3/h

Výstup vzduchu pri∆p 1,4 bar: 3,0   mn
3/h pri ∆p 6 bar: 8,5 mn

3/h

Riadiaci čas s pohonom
typu 3271, FA

240 cm2 < 1,8 s • 350 cm2 < 2,5 s • 700 cm2 < 10 s

Prípustná teplota okolia -20 až 70 °C 
-35 až 70 °C pre prístroje s kovovou káblovou priechodkou
-45 až 80 °C osobitné prevedenie
prevedenie s pomoc. energiou kyslík do max. 60 °C 
pre Ex-prístroja platia hodnoty osvedčenia o zhode

Vplyvy teplota:        <0,03 %/1 K 
pomocná energia:       < 0,3 %/0,1 bar 
vplyv otrasov:      < 2 % medzi 10 až150 Hz a 4 g 
závislosť polohy pri otočení o 180°: < 3,5 %

Krytie IP 54, osobitné prevedenie: IP 65

Hmotnosť cca 1,2 kg

Materiály skriňa: hliníková zliatina, chromátovaná a potiahnutá umelou hmotou
vonkajšie diely: nehrdzavejúca oceľ



Konštrukcia a princíp činnosti

1       Konštrukcia a princíp 
činnosti

Elektropneumatický regulátor slúži 
k priradeniu polohy ventilu (regulačnej 
veličiny) a riadiaceho signálu (riadiacej 
veličiny). Pritom sa riadiaci signál, 
prichádzajúci z regulačného alebo 
riadiaceho zariadenia porovnáva so 
zdvihom servoventilu a vybudí sa 
pneumatický riadiaci tlak (výstupná 
veličina).
Regulátor polohy sa skladá 
z elektropneumatického prevodníka 
(21) a pneumatického dielu s pákou 
(1), hriadeľom (1.1) a meracou 
pružinou ako aj riadiaceho systému s 
dýzou, ladičkou a zosilňovačom.
Riadiaci signál, prichádzajúci
z regulačného zariadenia (vstupný 
signál), signál jednosmerného prúdu 
napr. 4 až 20 mA sa privádza na 
elektropneumatický prevodník (i/p-
konvertor) a tam sa transformuje na 
proporcionálny tlakový signál pe.

So zmeneným prúdovým signálom sa 
tiež proporcionálne mení tlak vzduchu 
pe, privádzaný k pneumatickému 
riadiacemu systému.
Tlak vzduchu pe potom znovu pôsobí 
na meraciu membránu (8) riadiacou 
silou, ktorá sa porovnáva so silou 
meracej pružiny (6).  Pohyb meracej 
membrány (8) sa prenáša cez snímací 
kolík (9.1) ladičku (10.2) a nabudí sa 
potom dýza (10.1). Zmeny riadiaceho 
signálu pe alebo polohy ventilu 
spôsobujú zmenu tlaku v dýze 
následne zapojeného zosilňovača (12) 
a tam vybudený riadiaci tlak pst
spôsobuje, že tyč kužeľky zaujíma 
polohu odpovedajúcu riadiacej veličine.
Nastaviteľná clonka objemu (14) a 
clonka Xp (13) slúžia pre optimalizáciu 
regulačného obvodu polohy.
Meracia pružina (6) je priradená 
menovitému zdvihu ventilu a 
menovitému rozpätiu riadiacej veličiny 
a môže sa meniť.   

Obr. 2 – Otvorený regulátor     
polohy 21         14 13   10.2 7
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Konštrukcia a princíp činnosti

Legenda  k obrázku 2 a 3
1 páka pre zdvih vent.
1.1 hriadeľ
2 kolík
2.1 matica
3 puzdro
4 nastavenie nuly Zero
5 upevňovacia skrutka

Obr. 3 – Schéma činnosti

21

6 meracia pružina
6.1 uhoľ výchylky
7 upevňovacia skrutka
8 meracia membrána
9 membrán. tanier
9.1 snímací kolík
10 držiak dýzy

10.1 dýza
10.2 ladička
11 krycí plech
12 zosilňovač
13 XP-clonka
14 Objemová clonka Q
15 Otvor pre upevňov. skrutku
20 doska
21 i/p-prevodník

1.1

Supply @

Usporiadanie dýzy a 
ladičky pri smere
pôsobenia inverzne <> pe

7     EB 8359-2 



Montáž

2      Montáž

Pre montáž regulátora polohy na 
ventily s liatinovým rámom sa 
používajú montážne diely výr. č. 1400-
5745, u ventilov v stĺpikovom 
prevedení (svorníky) je potrebná 
montážna sada s výr. č. 1400-5745 a 
dodatočne montážna sada 1400-5342 
(pozri aj tabuľku príslušenstva na 
strane 19).
Pred vlastnou montážou regulátora 
polohy musí byť určené priradenie 
regulátora polohy a servopohonu, 
pretože montáž sa môže vykonať na 
ventil vpravo alebo vľavo.
Je potrebné zohľadniť príslušné 
obrázky 7 až 10 v kapitole 4.1.

2.1   Montáž na ventil s liati-
novým rámom

Zoskrutkovať dosku (20) so skrutkami 
(21) na objímku spojky (22) ventilu.
Odskrutkovať veko regulátora polohy 
a prístroj upevniť s upevňovacou 
skrutkou (15) na rám ventilu. Pritom je 
potrebné dbať na to, aby kolík (2) bol 
vedený v drôtovom upnutí a tým 
zasvorkovaný voči doske (20).

Obr. 4 – Montáž na liatinový rám (NAMUR-rebro)

Legenda k obrázku 4 a 5:
1 páka
2 kolík
2.1 matica
15 upevňovacia skrutka
20 doska
21 skrutka
22 spojka
23 Tyč kužeľky
24 ukazovateľ zdvihu
26 upínacia doska
27 Tyč ventilu (svorník)
28 nosič
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Montáž

2.2   Montáž na ventil so 
stĺpikovým prevedením

1. Zoskrutkovať dosku (20) so skrutkami
(21) mimo stred na ukazovateľ zdvihu 
(24) tyče kužeľky (23).

2. Priložiť nosič (28) a upínaciu dosku
(26) na svorníky (27) a ľahko 
zoskrutkovať. Nosič posunúť, až pri 
polovičnom zdvihu ventilu stred dosky 
(20) a nosič (28) lícujú.

3. Nosič a upínaciu dosku pevne 
zoskrutkovať.

4.  Regulátor polohy namontovať na nosič 
s upevňovacou skrutkou (15). Pritom 
dbať na to, aby kolík (2) bol vedený 
v drôtovom upnutí a tým zasvorkovaný 
voči doske (20).

2.3 Veko skrine

Po namontovaní regulátora polohy dbať na 
to, aby v namontovanom stave ventilu 
odvzdušňovacia zátka na veku skrine 
smerovala dolu.

Obr. 5 – Montáž na stĺpikové ventily
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Pripojenia

3    Pripojenia

3.1 Elektrické pripojenia

Pri elektrickej inštalácii je potrebné 
zohľadniť dotýkajúce sa 
elektrotechnické predpisy 
a predpisy na zamedzenie 
úrazom v krajine určenia. 
V Nemecku sú to VDE-predpisy 
a predpisy pre zamedzenie 
úrazom príslušných profesných 
spolkov.
Pre montáž a inštaláciu 
v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu platí 
EN 60079-14: 2003; VDE 0165
časť 1 „Elektrické prevádzkové 
prostriedky pre prostredia 
s nebezpečenstvom výbuchu 
plynov"
a EN 50281-1-2: 1999,
VDE 0165, časť 2 „Elektrické 
prevádzkové prostriedky pre 
použitie v prostredí s horľavým 
prachom".
Pre spájanie iskrovobezpečných 
elektrických prostriedkov platia 
prípustné najvyššie hodnoty 
osvedčenia o typovej skúške EÚ. 
(Ui event. Uo; Ii event. Io; Pi event. 
Po; Ci event. Co; Li event. Lo). 

Pokyny pre prevádzkové 
prostriedky v zóne 2 a zóne 22:
Pre prevádzkové prostriedky EEx 
nA (neiskriace prevádzkové 
prostriedky) podľa EN 50021: 
1999 platí, že spojenie 
a prerušenie ako aj zapínanie 
prúdových obvodov pod napätím 
je prípustné len pri inštalácii, 
údržbe alebo pre účely opravy.

Pre prevádzkové prostriedky EEx 
nL (prevádzkové prostriedky 
s obmedzením energie) podľa EN 
50021: 1999 platí, že tieto 
prevádzkové prostriedky sa smú 
zapínať pre prevádzkovanie.

Pozor:
V osvedčení uvedené obsadenie 
svoriek je potrebné bezpodmienečne 
dodržať. Zámena elektrických pripojení 
môže viesť k zániku ochrany pred 
výbuchom. 
Zalakované skrutky v skrini alebo na 
skrini sa nesmú uvoľniť.

Upozornenie k voľbe káblov a 
vedení:
Pre inštaláciu iskrovobezpečných 
obvodov je potrebné zohľadniť odsek 12 
v EN 60079-14: 2003; VDE 0165 časť
1. Pre kladenie viacžilových káblov 
a vedení s viac ako jedným 
iskrovobezpečným obvodom platí odsek 
12.2.2.7.
Pri pripojení cez 2 oddelené káble môže 
sa montovať dodatočná káblová 
priechodka. Nepoužité zavedenia 
vedenia musia sa uzatvoriť so 
záslepkou. Prístroje, ktoré sa nasadzujú 
pri teplotách okolia do -40 °C, musia 
mať kovové káblové priechodky.

Obr. 6 – Elektrické pripojenie
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	Dbajte	prosím	na	bezpečnostno-technické	informácie	uvedené	v	prílohe.



Pripojenia
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Vodiče pre riadiacu veličinu sa zavedú cez 
káblovú priechodku na svorky v skrini 11 (+) 
a 12 (-). Pripojenie zeme sa môže spojiť 
na skrini vonku alebo vo vnútri.

Ako príslušenstvo sa môžu objednať:
káblová priechodka M 20 x 1,5
čierna objedn. č. 1400-6985
modrá objedn. č. 1400-6986
adaptér M 20 x 1,5 na ½  NPT: 
hliník, kladivkový lak

objedn. č. 0310-2149

3.2 Pripojenia vzduchu

Pripojenia vzduchu sú prevedené ako otvory 
so závitom ¼ NPT alebo ISO 228/1-G ¼. 
Môžu sa použiť bežné naskrutkovacie 
šraubenia pre kovovú alebo medenú rúrku 
alebo hadicu z umelej hmoty. 

Dôležité!
Napájací vzduch musí byť suchý, bez oleja 
a prachu. Bezpodmienečne zohľadniť 
predpisy pre údržbu predradených 
redukčných staníc. Vzduchové potrubia pred 
pripojením dôkladne prefúkať. 

3.2.1 Ukazovanie riadiaceho
tlaku

Pre kontrolu regulátora polohy sa odporúča 
montáž manometrov pre napájací vzduch 
a riadiaci tlak. Diely sú uvedené ako 
príslušenstvo v tabuľke na strane 19. 

3.2.2 Tlak napájacieho vzduchu

Potrebný tlak napájacieho vzduchu riadi sa 
podľa rozsahu menovitého signálu a smeru 
pôsobenia (bezpečnostnej polohy) 
servopohonu. Rozsah menovitého signálu je 
zapísaný podľa pohonu ako rozsah pružín 
alebo rozsah riadiaceho tlaku na typovom 

štítku, smer pôsobenia je vyznačený s FA
alebo FE event. so symbolom.

Tyč pohonu sa silou pružiny 
vysúva FA

Bezpečnostná poloha „ventil zatv.“"
(u priamych a rohových ventilov)

potrebný napájací tlak = koncová hodnota 
rozsahu menovitého signálu + 0,2 bar, 
najmenej 1,4 bar.

Tyč pohonu sa silou pružiny 
zasúva FE

Bezpečnostná poloha „ventil otv."
(u priamych a rohových ventilov)

Potrebný tlak napájacieho vzduchu pri tesne 
zatvárajúcich ventiloch sa približne určuje 
z maximálneho riadiaceho tlaku pstmax:

Pstmax = F + (d2 . p . ∆∆∆∆p) / 4.A   [bar]

d = priemer sedla (cm)

Dp = diferenčný tlak na ventilu (bar)

A = plocha pohonu (cm2)

F = koncová hodnota rozsahu menovitého 
signálu    pohonu 

Ak nie sú uvedené žiadne údaje, 
postupuje sa nasledujúco:

Potrebný tlak napájacieho vzduchu = 
koncová hodnota rozsahu menovitého 
signálu + 1 bar

Riadiaci tlak (výstup) sa vedie podľa 
obrázkov 7 až 10 na hornú alebo spodnú 
stranu pohonu. 



Obsluha
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4    Obsluha

4.1 Priradenie regulátora polohy 
k servopohonu

Priradenie servopohonu, riadiacej veličiny, 
smeru pôsobenia a montážnej polohy je 
uvedené v obrázkoch 7 a 10. Každé 
dodatočné prestavenie ako napr. reverzácia 
smeru pôsobenia obvodu regulátora polohy 
alebo zmena pohonu „tyč pohonu sa 
vysúva“ na „tyč pohonu sa zasúva“ alebo 
obrátene znamená tiež zmenu montážnej 
polohy regulátora polohy. 

4.1.1 Určenie a zmena smeru 
pôsobenia

(obrázky 7 až 11)

Pri stúpajúcom vstupnom signále (riadiacej 
veličine) môže riadiaci tlak pst stúpať (smer 
pôsobenia priamy <<) alebo klesať (smer 
pôsobenia inverzný <>). Rovnako sa chová 
pri klesajúcom vstupnom signále, pri smeru 
pôsobenia priamo « získa sa klesajúci 
riadiaci tlak a pri smeru pôsobenia 
inverznom <> klesajúci riadiaci tlak.

Na ladičke (10.2) nachádzajú sa značky pre 
smer pôsobenia (<< a <>). Podľa polohy 
ladičky je nastavený smer pôsobenia 
viditeľný so svojou značkou.

Ak funkciou požadovaný smer pôsobenia 
nesúhlasí s viditeľnou značkou alebo sa má 
smer pôsobenia zmeniť, potom sa postupuje 
nasledujúco:

Vyskrutkovať obidve skrutky krycieho 
plechu. Držiak dýzy (10) odobrať s krycím 
plechom.

Držiak dýzy otočiť o 180° s krycím plechom 
opäť nasadiť a pevne priskrutkovať. 

Bezpodmienečne je potrebné zohľadniť 
správnu polohu držiaku dýzy s ladičkou 
k snímaciemu kolíku (9.1), ako je 
znázornené v obrázku 11. 

Ak sa má po raz určenom priradení 
regulátora polohy k servopohonu smer 
pôsobenia zmeniť, je potrebné zohľadniť, že 
okrem prestavenia držiaku dýzy sa musí 
vykonať tiež zmena montážnej polohy 
regulátora polohy. Musí sa bezpodmienečne 
zohľadniť poloha páky (1) k doske (20), 
poloha nad alebo pod, podľa obrázku 7 až 
10.



Obsluha
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Servopohon: tyč pohonu silou pružiny sa vysúva FA

Obr. 7 – Smer pôsob. « montáž vľavo Obr. 8 – Smer pôsob. <> montáž vpravo

 Servopohon. tyč pohonu silou pružiny sa zasúva FE

Obr. 9 – Smer pôsob. « montáž vpravo Obr.10 – Smer pôsob. <> montáž vľavo

Smer pôsobenia stúpajúci/stúpajúci
(priamy<<) ladička pod snímacím kolíkom

Smer pôsobenia stúpajúci /klesajúci
(inverzný <>) ladička nad snímacím kolíkom

Obr.11 – Poloha držiaku dýzy, krycia doska odobratá



Obsluha
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4.2  Začiatok práce a riadiaca 
veličina

Montovaná páka a zabudovaná meracia 
pružina regulátora polohy sú priradené 
menovitému zdvihu ventilu a riadiacej 
veličine (vstupnému signálu) podľa tabuľky 
dolu.
V normálnom prípade je rozpätie riadiacej 
veličiny 100 % = 16 mA. Len v prevádzke

Split-range (obr. 13) je potrebné menšie 
rozpätie napr. 50 % = 8 mA. Dodatočnou 
výmenou (kapitola 4.4) meracej pružiny sa 
nechá zmeniť rozsah. Pri nastavení na 
regulátore polohy musí sa prispôsobiť zdvih 
na riadiacu veličinu a obrátene. Pri riadiacej 
veličine napr. 4 až 20 mA musí tiež zdvih 
prejsť celý svoj rozsah 0 až 100 %. Začiatok 
práce je potom pri 4 mA a koncová hodnota 
pri 20 mA.

Obr.12 – Normálna prevádzka Obr.13 –Prev. Split-Range, dva ventily v opačnom chode

men. zdvih [mm] min./max. zdvih [mm] riadiaca veličina (vstupný signál) meracia pružina

Štandardné zdvihy pre SAMSON-ventily s pákou l (dĺžka 40 až 127 mm)

15 7,5 až 15 100 % 
50 %

1 2

30 14 až 32 100 % 
50 %

2
3

60 30 až 70 100% 3

Ďalšie rozsahy zdvihov s pákou l a predĺžením páky (dĺžka 40 až 200 mm)

20 7,5 až 26 100 % 
50 %

1 2

40 14 až 50 100 % 
50 %

2
3

> 60 30 až 90 100% 3
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V prevádzke Split-range sa regulačný signál 
pre ovládanie dvojice servoventilov rozdeľuje 
tak, že pri polovičnom vstupnom signále 
prebehne svoj plný zdvih (napr. prvý 
servoventil nastavený na 4 až 12 mA 
a druhý servoventil na 12 až 20 mA). Aby sa 
vylúčili prekrývania, zohľadniť príp. mŕtvy čas 
±0,5 mA podľa obrázku 13.

Začiatok práce (nulový bod) sa nastavuje na 
skrutke (4), riadiaca veličina a tým koncová 
hodnota na kolíku (2). 

4.3  Nastavenie na ventilu

• Vstup riadiaceho signálu na pripojovacích 
svorkách 11 (+) a  12 (-) spojiť s prúdovým 
mA-zdrojom.

• Vstup pomocnej energie (Supply 9) spojiť 
s napájacím vzduchom.

4.3.1 Nastavenie dodávky
vzduchu (objemová clonka 
Q) a P-pásma Xp

1. Objemovú clonku (14) zatvoriť toľko, 
ako to dovoľuje požadovaná rýchlosť 
prestavenia. Rýchlosť prestavenia sa 
môže skontrolovať stlačením meracej
pružiny (6) proti dorazu.

2. Riadiacu veličinu na vstupe nastaviť na 
cca 50% jej rozsahu, potom otáčať 
skrutkou nulového bodu (4), až zdvih 
ventilu stojí na cca 50%. 

Pri nastavení XP-clonky je potrebné 
zohľadniť závislosť tlaku napájacieho 
vzduchu podľa obrázku 14. Prednastavenie 
u Xp by malo byť asi 3%.

3.  Skontrolovať kmitanie tyče kužeľky 
krátkodobým stlačením meracej pružiny (6) 
na doraz. XP-hodnota by sa mala nastaviť 
čo možná najmenšia bez toho, že by 
vznikalo podstatné kmitanie.

Dôležité:
Nastavenie XP-clonky musí byť určené 
vždy pred nastavením začiatku práce. 
Dodatočné zmeny posúvajú nulový 
bod! 
Posunutie nulového bodu môže sa tiež 
získať zmenou nastaveného tlaku 
napájacieho vzduchu.
Nastavenie nulového bodu Zero
prípadne skontrolovať za 
prevádzkových podmienok v zariadení 
a keď je nutné, prestaviť.

      Obr.14 – Nastavenie Xp.-clonky
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4.3.2 Nastavenie pri pohonu: tyč 
pohonu sa vysúva FA

Dôležité:
Aby servoventil mohol pôsobiť plnou 
zátváracou silo, musí byť membránová 
komora pri spodnej (smer pôsobenia <<) a
hornej (smer pôsobenia <>) hodnote 
riadiacej veličiny celkom odvzdušnená.
Pri smere pôsobenia priamo « je preto 
potrebné nastaviť vstupný signál na ľahko 
zvýšený začiatok práce 4,5 mA a pri 
smere pôsobenia inverzne <> znížený 
začiatok práce 19,5 mA. To platí osobitne 
pre regulátory a riadiace systémy, ktorých 
výstupný signál je obmedzený na 4 až 20 
mA. 

Začiatok práce (nul. bod) napr. 4,5 mA

1. Otáčať skrutkou nulového bodu (4), až 
sa tyč kužeľky práve začne pohybovať 
zo svojej kľudovej polohy (tyč kužeľky 
pozorovať na ukazovateli zdvihu). 

2. Vstupný signál na zdroji mA znížiť 
a pomaly opäť zvýšiť, kontrolovať, či 
tyč kužeľky sa pri 4,5 mA začína 
pohybovať, event. skorigovať. 

Koncová hodnota (rozsah) napr. 20 mA

3. Keď je nastavený začiatok práce, 
zvyšovať vstupný signál.            
Pri koncovej hodnote presne 20 mA 
musí tyč kužeľky sa zastaviť a tým sa 
prebehol zdvih 100% (pozorovať 
ukazovanie zdvihu na ventilu!).

Ak koncová hodnota nesúhlasí, potom 
sa musí pre korekciu posunúť kolík (2) 
nasledujúcim spôsobom:

4. Posunutie ku koncu páky -> zdvih 
bude väčší, k otočnému bodu -> zdvih 
bude menší. Korekcia podmieňuje 
nové justovanie nulového bodu. Potom 
ešte raz opakovať nastavenie 
koncového bodu.

Opakovať postup, až obidve 
hodnoty súhlasia.

4.3.2 Nastavenie pri pohonu: tyč 
pohonu sa zasúva FE

Dôležité:
U pohonu FE sa musí membránová komora 
pri hornej koncovej hodnote riadiacej veličiny 
(20 mA) a smeru pôsobenia <<, ako aj pri 
dolnej koncovej hodnote (4 mA) riadiacej 
veličiny a smeru pôsobenia <> zaťažiť
takým riadiacim tlakom, ktorý je dostatočne 
veľký, aby servoventil tesne zatváral aj pri 
existujúcom tlaku pred ventilom zo strany 
technologického zariadenia.

Potrebný riadiaci tlak sa zistí na nálepke 
regulátora polohy alebo sa vypočíta 
približne podľa kapitoly 3.2.2, strana 11. 

Začiatok práce napr. 20 mA

1.  Vstupný signál so zdrojom mA 
nastaviť na 20 mA. 
Otáčať skrutkou nulového bodu (4), až 
servoventil sa práve pohne 
z východzej polohy. 
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2. Zvýšiť vstupný signál a pomaly opäť 
znižovať na 20 mA, kontrolovať, či sa 
servoventil pri presne 20 mA začne 
pohybovať. 
Odchýlky korigovať skrutkou nulového 
bodu (4), otáčaním doľava sa 
pohybuje servoventil skôr a otáčaním 
doprava neskôr zo svojej koncovej 
polohy. 

Koncová hodnota (rozsah) napr. 4 mA

3. Keď je nastavený začiatok práce, 
vstupný signál zvýšiť so zdrojom mA 
na 4 mA.
Pri koncovej hodnote presne 4 mA
musí tyč kužeľky byť v kľude a tým sa 
prešiel zdvih 100 % (pozorovať 
ukazovanie zdvihu na ventilu!).

4. Ak koncová hodnota nesúhlasí, musí 
sa pre korekciu posunúť kolík (2).
Znova nastaviť 20 mA a otáčať 
skrutkou nulového bodu (4), až 
kontrolný manometer ukazuje 
potrebný riadiaci tlak.
Pokiaĺ manometer neexistuje, ako 
náhradu nastaviť začiatok práce pri 
19,5 mA.

4.4   Výmena meracej pružiny

Ak sa má zmeniť rozsah alebo prestaviť 
na prevádzku Split-range, potom je 
potrebné vymeniť meraciu pružinu podľa 
obr. 3 nasledujúco: 

1. Vyskrutkovať skrutku (7) na meracej 
pružine, uvoľniť imbusovú skrutku (5)
a vytiahnuť páku s hriadeľom.

2. Vymeniť meraciu pružinu, páku 
s hriadeľom nasunúť cez puzdro (3), 
skriňu a zarážkový uholník (6.1).

3. Meraciu pružinu upevniť so skrutkou 
(7).

4. Zarážkový uholník a hriadeľ vzájomne 
posunúť tak, že skrutka (5) prilieha na 
sploštenom mieste hriadeľa.
Skrutku (5) pevne dotiahnuť. Medzi 
pákou (1) a puzdrom (3), ako aj 
meracou pružinou (6) a skriňou sa má 
zohľadniť pritom vôľa 0,05 až 0,15 mm
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Prestavba elektropneumatického regulátora polohy

5  Prestavba
elektropneumatického 
regulátora polohy

Elektropneumatický regulátor polohy sa 
môže pomocou príslušnej sady na 
prestavbu prestaviť na pneumatický 
regulátor polohy typ 4765. 

Upozornenie:
Pre regulátor polohy, prestavaný na 
typ 4765 je platný návod na montáž 
a obsluhu EB 8359-1.

Potrebná sada na prezbrojenie až po 
index prístroja .02. 
pre závitové pripojenie G

objedn. č. 1400-6724 
pre závitové pripojenie NPT

objedn. č. 1400-6725

Potrebná sada na  prezbrojenie od 
indexu prístroja .03.
pre závitové pripojenie G

objedn. č. 1400-6795 
pre závitové pripojenie NPT

objedn. č. 1400-6796

1. Uvoľniť upevňovacie skrutky a vybrať 
zo skrine i/p-modul s doskou 
tlačených spojov. 

2. Vyskrutkovať pripojovacie šraubenie 
(1) a na skriňu tesne priskrutkovať 
pripoj. hrdlo (4) zo sady na prezbro-
jenie, predtým nasadiť hadicu (5). .

3. Nasadiť do pripojovacej dosky (6) 
tesniaci prvok (7) a túto priskrutkovať 
v skrini. 

4. Nasunúť voľný koniec hadice na hrdlo 
pripojovacej dosky (6). 

7 6

1 šraubenie
2 doska tlačených spojov
3 i/p-modul

Obr.15 – Prezbrojenie regulátora polohy

A pripojov. hrdlo
5 hadica
6 pripojov. doska
7 tesniaci prvok

18     EB 8359-2 



Údržba u Ex-prístrojov
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6  Údržba u Ex-prístrojov
Ak sa prevádzkový prostriedok opravuje 
v časti, od ktorej závisí ochrana proti 
výbuchu, potom sa smie uviesť opäť do 
prevádzky až potom, keď ho preskúšal 
inšpektor podľa požiadaviek na ochranu 
proti výbuchu, vystavil o tom osvedčenie 
alebo opatril prevádzkový prostriedok 
svojou kontrolnou značkou. Skúška 
inšpektorom môže odpadnúť, keď 
prevádzkový prostriedok pred novým 
uvedením do prevádzky bol podrobený 
kusovej skúške od výrobcu a úspešná 
kusová skúška bola potvrdená 
umiestnením skúšobnej značky na 
prevádzkovom prostriedku.

Výmena Ex-komponentov sa smie 
vykonať len s originálnymi Ex-
komponentami s kusovou skúškou 
výrobcu.

Prístroje, ktoré už boli použité mimo 
prostredie s nebezpečenstvom výbuchu 
a v budúcnosti majú byť použité 
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, 
podliehajú ustanoveniam pre prístroje, na 
ktorých bola vykonávaná oprava. Je 
potrebné ich pred nasadením do 
prostredia s nebezpečenstvom výbuchu 
podrobiť skúške podľa podmienok, ktoré 
platia pre „opravované Ex-prístroje“. 

7  montážne diely a diely príslušenstva
Diely príslušenstva – montážne diely Objedn. číslo

Meracia pružina 1 1190-0736
Meracia pružina 2 1190-0737
Meracia pružina 3 1190-0738
Páka I 1690-6469

Predĺženie páky
Montáž manometra

1400-6716 
1400-6950

Montáž manometra, bez medi 1400-6951

Montážna sada pre ventily s liatin. rámom podľa NAMUR 
ventily stĺpik. podľa NAMUR pre priemer stĺpikov 18 až 35 mm

1400-5745 
1400-5745 a 1400-5342

Sortiment náhradných dielov s tesneniami a membránami 1400-6792

Sada pre prestavbu na krytie IP 65 (podrobnosti pozri 
tlačivo Samsomatic Z 900-7)

1790-7408

	Dbajte	prosím	na	bezpečnostno-technické	informácie	uvedené	v	prílohe.



Rozmery v mm
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8      Rozmery v mm

závitový otv. G1/8 
u skrine s
G-pripojením
alebo

1/8 NPT
u skrine s
NPT-pripojením

131,5

Využiteľná dĺžka páky I: 
40 až 127 mm 
(s predĺžením páky
40 až 200 mm) 
Pneum. pripojenia: 
ISO-228/1 –G ¼ 

Káblová priechodka
do indexu prístroja .02: PG 13,5
od indexu prístroja .03: M20x1,5
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Bezpečnostno-technické informácie k návodu na montáž 
a obsluhu pre pozicionér s ATEX osvedčením

Bezpečnostno-technické informácie odpovedajú norme EN 60079-0:2009, odsek 30

1 Dôležité bezpečnostné pokyny
Zariadenie smie montovať a uvádzať do prevádzky iba 
odborný personál dobre oboznámený s návodom na 
montáž a obsluhu daného produktu. Odborný perso-
nál v zmysle tohto návodu na montáž a obsluhu sú 
osoby, ktoré na základe ich odborného vzdelania, 
vedomostí a skúseností ako aj znalosti príslušných no-
riem, môžu odborne posúdiť im pridelené práce a sú 
schopný rozpoznať prípadné riziká.

Pri zariadeniach s verziou do výbušného prostredia 
musia mať osoby vzdelanie alebo poučenie, prípad-
ne oprávnenie pre prácu na zariadeniach chránených 
proti výbuchu v prevádzkach s nebezpečenstvom vý-
buchu. 

Prípadným poruchám, ktoré sa môžu vyskytnúť na ven-
tile z prúdiaceho média, z ovládacieho vzduchu alebo 
z pohyblivých častí, je možné predchádzať príslušnými 
opatreniami a postupmi.

V prípade, ak by vznikli prostredníctvom vysokého 
ovládacieho tlaku v pneumatickom pohone neprípust-
né pohyby alebo sily, je nutné tento ovládací tlak ob-
medziť pomocou príslušnej redukčnej stanice. 

Predpokladaná je správna preprava a primerané od-
borné uskladnenie pozicionéru.

2 Elektrické pripojenie
Pri elektrickej inštalácii je nutné zohľadňovať elektro-
technické predpisy a bezpečnostné predpisy krajiny, 
pre ktorý je zariadenie určené. 

Pre montáž a inštaláciu do prostredia s nebezpe-
čenstvom výbuchu platí norma EN   6007914:2008 
VDE  01651 Výbušná atmosféra – projektovanie, voľ-
ba a montáž elektrických inštalácií.

UPOZORNENIE! 
Je bezpodmienečne nutné dodržať rozmiestnenie svo-
riek. Prípadná zámena elektrických pripojení môže 
viesť k strate ochrany zariadenia voči výbuchu.

Zalakované skrutky nachádzajúce sa na telese alebo v 
ňom nesmú byť uvoľnené.

Pre pripájanie iskrovo bezpečných elektrických pre-
vádzkových prostriedkov platia maximálne prípustné 
hodnoty z EC certifikátu o typových skúškach (Ui prí-
padne Uo, li prípadne Io, Pi prípadne Po, Ci prípadne 
Co a Li prípadne Lo)�

3 Výber kábla a vedenia
Pri inštalácii iskrovo bezpečných prúdových zariade-
ní je potrebné postupovať v zmysle odseku 12 normy 
EN 6007914:2008 VDE 01651.

Pre zapájanie viacžilového kábla a vedenia s viac 
ako jedným iskrovo bezpečným prúdovým obvodom 
platí odsek 12.2.2.7. Predovšetkým musí mať radiálna 
hrúbka izolácie vedenia z bežne používaných izolač-
ných materiálov, ako napríklad polyetylén, minimálnu 
hodnotu 0,2 mm. Priemer jednotlivých drôtov jemne 
drôtovaného vedenia nesmie byť menší 0,1 mm. Ukon-
čenia vodičov je potrebné zabezpečiť proti rozplete-
niu, napríklad kovaním. Pri spojení dvoch samostat-
ných káblov alebo vodičov je možné použiť káblovú 
priechodku. Nepoužité vývody vedenia musia byť 
opatrené zaslepovacími zátkami.

Zariadenia, ktoré sú nasadené do prostredia s okoli-
tou teplotou pod –20 °C, musia mať kovové káblové 
vývodky.

4 Elektrické zariadenia pre zónu 2/zónu 22
Pre elektrické zariadenia, ktoré budú zapojené v 
nevýbušnom vyhotovení odpovedajúcom ochra-
ne Ex nA II (neiskrové elektrické zariadenia) podľa 
EN   6007915:2003 platí, že spájanie a prerušova-
nia ako aj spínanie obvodov pod napätím je povo-
lené iba pri inštalácii, údržbe alebo oprave zariade-
nia. Pre elektrické zariadenia, ktoré budú zapájané 
v energeticky obmedzených obvodoch s ochranou 
Ex nL (energeticky obmedzené el. zariadenia) podľa 
EN  6007915:2003 platí, že tieto zariadenia možno 
prepínať počas bežných prevádzkových podmienok.

Pre vzájomné spájanie elektrických zariadení v ener-
geticky obmedzených obvodoch s ochranou Ex nL IIC 
platia maximálne prípustné hodnoty z prehlásenia o 
zhode, prípadne z dodatkov k prehláseniu o zhode.
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5 Oprava elektrických zariadení s ochranou proti 
výbuchu

Ak je potrebné opraviť časť, ktorá je súčasťou elek-
trického zariadenia s ochranou proti výbuchu, toto je 
možné uviesť do prevádzky, až keď ho odskúšal od-
borník pre požiadavky danej ochrany proti výbuchu, 
pritom vystaví osvedčenie alebo elektrické zariadenie 
a opatrí odpovedajúcou kontrolnou značkou. Opra-
va odbornou osobou sa nevyžaduje, ak je zariade-
nie pred uvedením do prevádzky podrobené kusovej 
skúške a potvrdí úspešné vykonanie skúšky umiestne-
ním kontrolnej značky na elektrické. Výmena Exkom-
ponentov je možná len za komponenty originálne ku-
sovo testované výrobcom.

Zariadenia, ktoré už sú inštalované mimo oblasti s 
nebezpečenstvom výbuchu a v budúcnosti budú in-
štalované do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, 
podliehajú bezpečnostným predpisom o opravených 
zariadeniach. Tieto zariadenia je pred nasadením do 
prostredia s nebezpečenstvom výbuchu nutné podro-
biť preskúšaniu podľa požiadaviek, ktoré platia pre 
„opravu Exzariadení“.

 Pokyny k údržbe, kalibrácii a prácam na elek-
trických zariadeniach

Pripájanie s iskrovo bezpečnými elektrickými obvodmi 
pre skúšanie, kalibráciu a nastavovanie v prostredí a 
mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sa smie 
len so zabezpečenými prúdovými prípadne napäťo-
vými zdrojmi a meracími prístrojmi, aby sa predišlo 
prípadnému poškodeniu bezpečnostne dôležitých čas-
tí zariadenia.

Je potrebné dodržiavať maximálne povolené hodno-
ty iskrovo bezpečných elektrických obvodov udané v 
osvedčení.
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