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Elektryczny lub pneumatyczny sygnalizator 
stanów granicznych, typ 4746



 Wskazówki i ich znaczenie 

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

OSTRZEŻENIE!
Sytuacje,, które mogą prowadzić do 
utraty życia lub poważnego okale-
czenia ciała.

UWAGA!
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem 
urządzenia.

Wskazówka
Dodatkowe wyjaśnienia.

Rada
Wskazówki praktyczne.
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Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi
Niniejsza instrukcja zawiera informacje umożliwiające prawidłowe zamontowanie i obsługę 
urządzenia. Wskazówki i zalecenia niniejszej instrukcji montażu i obsługi obowiązują w od-
niesieniu do urządzeń firmy SAMSON.

 Î W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego stosowania urządzenia przed przy-
stąpieniem do jego użytkowania uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i ob-
sługi i zachować ją na przyszłość.

 Î W przypadku pytań wykraczających poza zawartość niniejszej instrukcji montażu i ob-
sługi proszę kontaktować się z działem After Sales Service firmy SAMSON (aftersales-
service@samson.de).

Dokumentacja obowiązująca równolegle
W uzupełnieniu do niniejszej instrukcji montażu i obsługi obowiązuje dokumentacja doty-
cząca urządzeń montowanych na sygnalizatorze stanów granicznych.
Instrukcje montażu i obsługi takich urządzeń są dostarczane wraz z nimi. Aktualne wersje 
instrukcji są dostępne na stronie internetowej www.samson.de > Produkt-Dokumentation.
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1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa proszę 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 jego montażu, uruchamiania i eksploatacji.
W rozumieniu niniejszej instrukcji montażu i obsługi za specjalistyczny personel uważa 
się osoby, które na podstawie swojego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia oraz 
dzięki znajomości stosownych norm mogą ocenić zakres powierzonych ich prac i rozpo-
znać ewentualne niebezpieczeństwa.

 − 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 może powodować 
w zamontowanym zaworze przepływające medium oraz ciśnienie robocze i ruchome 
części.
Jeżeli wskutek wysokiego ciśnienia zasilającego w siłowniku pneumatycznym będą wy-
stępować niedopuszczalne ruchy lub siły, to ciśnienie powietrza zasilającego należy 
ograniczyć za pomocą odpowiedniej stacji redukcyjnej.

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

Wskazówka
Urządzenie oznaczone znakiem CE spełnia wymagania unijnych dyrektyw 
2014/34/EG i 2014/30/EU. Deklaracja zgodności udostępniana jest na zapytanie.
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Budowa i sposób działania

2 Budowa i sposób działania
Sygnalizatory stanów granicznych montuje 
się na zaworach pneumatycznych oraz na 
ustawnikach pozycyjnych typu 4765 i 4763.
Są one wyposażone w zestyki indukcyjne, 
elektryczne lub pneumatyczne i i w przypad-
ku przekroczenia w górę lub w dół zadanej 
wartości granicznej, zwłaszcza w przypadku 
osiągnięcia przez zawór regulacyjny położe-
nia krańcowego, generują sygnał graniczny 
w celu przesłania go np. do urządzenia 
alarmowego lub wskazującego.

2.1 Sposób działania
Skok grzyba zaworu przenoszony jest bez-
pośrednio przez płytę (10) na trzpień (1.1) 
i dźwignię (1) sygnalizatora stanów granicz-
nych lub, po zamontowaniu na ustawniku 
pozycyjnym, poprzez trzpień sprzęgła. Wy-
wołany ruch posuwisty przekształcany jest 
przez wałek (2) na ruch obrotowy.

2.1.1 Indukcyjny sygnalizator 
stanów granicznych, 
typ 4746-x2

W tych urządzeniach na wałku (2) zamoco-
wane są dwa wyłączniki (3) wyposażone 
w regulowane chorągiewki sterujące (4.1) 
służące do bezstykowego uruchamiania za-
montowanych wyłączników (5) szczelino-
wych. Dla umożliwienia pracy indukcyjnych 
wyłączników krańcowych w obwodzie wyj-
ściowym należy zamontować odpowiednie 
wzmacniacze przełączające. Nie dotyczy to 
sygnalizatorów typu 4746-0281.

Za pomocą śruby (3.1) nastawczej można 
płynnie wybierać funkcję przełączającą i 
nastawiać punkt załączania.

2.1.2 Elektryczny sygnalizator 
stanów granicznych, 
typ 4746-x3

W tych urządzeniach zamocowane na wał-
ku (2) dwa wyłączniki (3) wyposażone w re-
gulowane krzywki (4.2) wyzwalają wyłącz-
niki (7) za pośrednictwem rolki (6.1) przy-
mocowanej do dźwigni (6). Za pomocą śru-
by (3.1) można dokonywać płynnej nastawy 
punktu załączania.

2.1.3 Pneumatyczny sygnalizator 
sygnałów granicznych, 
typ 4746-04

W tych urządzeniach zamontowane na wał-
ku (2) dwa wyłączniki (3) wyposażone w re-
gulowane krzywki (4.2) wyzwalają w prze-
łączniku (8) system przysłon i dysz.
Jeżeli krzywka (4.2) tarczowa uruchomi po-
przez rolkę (6.1) dźwignię (6), to otwiera się 
dysza wyłącznika doprowadzając ciśnienie 
powietrza za pośrednictwem mikroprzełącz-
nika (9) do wyjścia A1 lub A2.
Dopiero wtedy, gdy krzywka zwolni dźwi-
gnię (6), w dyszy zamknięty zostanie prze-
łącznik (8) i odcięty zostanie dopływ powie-
trza zasilającego do mikroprzełącznika. Na 
wyjściu A1 lub A2 nie występuje ciśnienie.
Za pomocą śruby (3.1) nastawczej można 
płynnie wybierać funkcję przełączającą 
i nastawiać punkt załączania.
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indukcyjny sygnalizator stanów granicznych

elektryczny sygnalizator stanów granicznych

pneumatyczny sygnalizator stanów granicznych z funkcją przełączania

1 dźwignia skoku zaworu
1.1 trzpień przenoszenia ruchu
2 wałek
3 wyłącznik
3.1 śruba nastawcza
4.1 chorągiewka sterująca
4.2 krzywka tarczowa
5 wyłącznik szczelinowy
6 dźwignia przełączająca
6.1 rolka
6.2 sprężyna
7 wyłącznik elektryczny
8 wyłącznik pneumatyczny
8.1 dysza (w przełączniku)
8.2 przysłona
9 mikroprzełącznik pneumatyczny
10 płyta do zamontowania na trzpie-

niu siłownika lub grzyba zaworu 
regulacyjnego

Rys. 1 · Schemat działania
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1) Typ 4746-3200 tylko z certyfikatem FM

2.2 Kod katalogowy urządzenia/wykonania
Sygnalizator stanów granicznych o oznaczeniu  
od .07

typu 4746- x x x x x x x 0 x x x x

Ochrona Ex
brak 0
Ex II 2G Ex ia IIC T6 zgodnie z ATEX 1
CSA/FM intrinsically safe/non incendive 3
Ex II 3G Ex nA II T6 zgodnie z ATEX 8
Typ
indukcyjny 2 1/2
elektryczny 3 2
pneumatyczny 0 4 2
Styki
wyłącznik szczelinowy SC3,5-N0-YE 1) 2 0 0 1 0
wyłącznik szczelinowy SJ3,5-SN 2 1 0 1 0
wyłącznik szczelinowy SJ3,5-S1N 2 1 1 1 0
SAIA, mikroprzełącznik elektryczny typu XGK 3 3 2 0 2 1 0
SAIA, mikroprzełącznik elektryczny typu XGK3-81 3 2 1 2 1 0
mikroprzełącznik pneumatyczny 0 4 4 0 2 0
wyłącznik szczelinowy SB3,5-E2 0 2 8 1 2 1 0
Element przełączający
z 1 elementem przełączającym 1
z 2 elementami przełączającymi 2
Przyłącze elektryczne
brak 0 4 4 0 0
przepust kablowy M20 x 1,5 czarny (tworzywo sztuczne) 1 0
Przyłącza pneumatyczne
brak 0
ISO 221/1-G 1/8 0 4 4 0 0 1
1/8 -27 NPT 0 4 4 0 0 2
Wykonania specjalne
brak 0 0 0
certyfikat NEPSI Ex ia, typ 4746-12 indukcyjny 1 2 2 0 0 9
certyfikat NEPSI Ex nl, typ 4746-82 indukcyjny 8 2 2 0 1 0
certyfikat GOST-Ex, Ex ia, typ 4746-1... 1 2/3 0 1 3
certyfikat KOSHA, Ex ia 1 2/3 0 1 5
certyfikat INMETRO, Ex ia 1 2/3 0 1 7
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Sygnalizator stanów granicznych o oznaczeniu  
od .07

typu 4746- x x x x x x x 0 x x x x

wykonanie dla lakiernictwa
brak 0
bez substancji zakłócających usieciowanie lakieru 1

Sygnalizator stanów granicznych o oznaczeniu do .06 włącznie typu 4746- x x x x

Typ

indukcyjny, bez ochrony Ex 1

indukcyjny, Ex ib IIC T6 2

elektryczny 3

pneumatyczny 4

Przyłącze elektryczne/dźwignia

brak 0

przepust kablowy, dźwignia I (urządzenia o oznaczeniu od .04: bez dźwigni) 1

przepust kablowy, dźwignia II do zamontowania ustawnika pozycyjnego 2

gwint zewnętrzny ½”, wykonanie przeznaczone na rynek USA, dźwignia I 3

gwint zewnętrzny, wykonanie przeznaczone na rynek USA, dźwignia II do zamontowania  
ustawnika pozycyjnego 4

Styki

SJ3,5-N 0

SJ3,5-SN 1

mikroprzełącznik SAIA typu XGK 3 2

mikroprzełącznik pneumatyczny z gwintem przyłączeniowym ISO 228/1-G  1/8 3

mikroprzełącznik pneumatyczny z gwintem przyłączeniowym 1/8-27 NPT 4

SJ3,5-N (kropka białej farby), maks. histereza dla dźwigni 100 mm = 0,6 mm 5

mikroprzełącznik (styki pozłacane) 6

SJ3,5-E2 z diodami (przełącznik trójżyłowy) bez ochrony Ex, kierunek działania: zamyka 1 8

SB3,5-E2 (przełącznik trójżyłowy) bez ochrony Ex, kierunek działania: zamyka 1 9

Element przełączający

z 1 elementem przełączającym 1

z 2 elementami przełączającymi 2

Wskazówka
W przypadku wymiany urządzeń o oznaczeniu od .00 do .03 trzeba zastosować 
także zestaw montażowy z dźwignią, patrz rozdz. 2.4.
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2.3 Dane techniczne
Indukcyjny sygnalizator  
stanów granicznych typ 4746-x2 typ 4746-0281

Elektryczny obwód sterujący wzmacniacz sygnałów przełączających  
zgodnie z normą EN 60 947-5-6

przełącznik trójżyłowy, napię-
cie robocze: 10 V do 30 V

wyłącznik szczelinowy SC3,5-N0-YE 2) SJ3,5-SN SJ3,5-S1N SB3,5-E2

Dop. temperatura otoczenia 1) –20°C...+70°C –20°C...+100°C –20°C...+100°C –20°C...+70°C

z metalowym dławikiem 
kablowym –40°C...+70°C –50°C...+100°C –40°C...+100°C –25°C...+70°C

Podłączenie elektryczne 1 dławik kablowy M20 x 1,5 dla zacisków od 5,5 mm do 13 mm, 
zaciski śrubowe dla przewodów o przekroju od 0,2 mm² do 2,5 mm²

Stopień ochrony IP 65

Ciężar około 0,7 kg

Elektryczny sygnalizator stanów granicznych, typ 4746-x3 · podane parametry obowiązują  
dla zestyków srebrnych i pozłacanych

Element przełączający mikroprzełącznik elektryczny: styk przełączny/SPDT (single-pole/double-throw)

Obciążalność napięcie przemienne: 220 V, 6,9 A, 
napięcie stałe: 220 V, 0,25 A × 20 V, 6,9 A

Dop. temperatura otoczenia 1) od –20°C do +85°C

z metalowym dławikiem 
kablowym od –40°C do +85°C

Podłączenie elektryczne 1 dławik kablowy M20 x 1,5 dla zacisków od 5,5 mm do 13 mm, 
zaciski śrubowe dla przewodów o przekroju od 0,2 mm² do 2,5 mm²

Stopień ochrony IP 65

Ciężar około 0,7 kg

Pneumatyczny nadajnik stanów granicznych typu 4746-04

Element przełączający pneumatyczny wyłącznik krańcowy z mikroprzełącznikiem pneumatycznym

Zasilanie ciśnienie zasilające 1,4 bar (20 psi), obciążenie chwilowe do 4 bar (60 psi)

Zużycie powietrza 0,04 mn
3/h

Wyjście 0 bar lub 1,4 bar (20 psi)

Wydajność 1 przełącznik zwarty: 0,7 mn
3/h · 2 przełączniki zwarte: 1,0 mn

3/h

Dop. temperatura otoczenia od –20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Ciężar około 0,75 kg



EB 8365 PL  11 

Budowa i sposób działania

Copyright © 2016 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

Materiały

Obudowa i pokrywa aluminium, lakierowane proszkowo

Dźwignia i wałek 1.4571

Dławik kablowy M20 x 1,5 · poliamid czarny

Montaż Zakres skoku

zgodnie z normą IEC 60534-6 dźwignia I: 7,5 mm do 60 mm · dźwignia II: 60 mm do 180 mm

z ustawnikiem pozycyjnym  
typu 4763/4765 skok jak ustawnika pozycyjnego

Zgodność ·

1) Pamiętać o ograniczeniach wynikających z unijnego atestu wzoru konstrukcyjnego.
2) Do 2006 r. stosowano wyłącznik szczelinowy typu SJ3,5-N.

Typ 4746-1 w wykonaniu Ex ia ATEX
Maks. wartość podłączana do certyfikowanych iskrobezpiecznych obwodów prądowych

Nadajnik stanów granicznych typ 4746-12 typ 4746-13

Wyłączniki krańcowe indukcyjny elektryczny

Ui 16 V 16 V 45 V

Ii 52 mA 25 mA –

Pi 169 mW 64 mW 2 W

Ci (czynna pojemność wewnętrzna) 60 nF 50 nF
pomijalnie mała

Li (czynna indukcja wewnętrzna) 160 µH 250 µH

Klasa temperatury dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z atestem wzoru konstrukcyjne-
go (obowiązują dodatkowo dane techniczne w powyższej tabeli)

T4 od –45°C do +80°C od –45°C do +100°C od –45°C do +80°C

T5 od –45°C do +70°C od –45°C do +81°C od –45°C do +70°C

T6 od –45°C do +60°C od –45°C do +66°C od –45°C do +60°C
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2.4 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu zgodnie z normą IEC 60534-6

Zawór wykonanie z jarzmem  
(jarzmo zgodnie z zaleceniami NAMUR), 

(patrz rozdz. 3.1)

wykonanie z kolumną  
(średnica kolumny: od 18 mm do 32 mm), 

(patrz rozdz. 3.2)

Skok do 60 mm do 180 mm do 60 mm do 180 mm

Nr katalogowy ze-
stawu montażowego

1400-6713
(dźwignia I)

1400-6714
(dźwignia II)

1400-6713 (dźwignia I)
plus 1400-5342

1400-6714 (dźwignia II)
plus 1400-5342

Wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu na ustawniku pozycyjnym typu 4763 i 4765 (patrz rozdz. 3.4)

Nr katalogowy zestawu montażowego 1400-6710

Wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu na zaworze typu 3351

Średnica nominalna od DN 15 do DN 50 od DN 65 do DN 100

Nr katalogowy ze-
stawu montażowego 1400-6585 1400-6586

Wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu na zaworze typu 3591 z dźwignią II (patrz rozdz. 3.3)

Numer katalogowy zestawu montażowego 1402-0662

Korek odpowietrzający

Dane techniczne przyłącze G ¼, –50°C do +80°C, materiał: 1.4404, stopień ochrony: IP 65

Numer katalogowy 1991-2110

2.5 Lista uzyskanych atestów Ex
Typ Atest Grupa zapłonowa

4746 STCC numer No.977 0Ex ia IIC T6X
2Ex s II T6Xważny do 01.10.2017

4746-1

 

numer RU C.DE.08.00744

1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb Xdata 27.01.2015

ważny do 26.01.2020

numer 3-KB4BO-0038

Ex ia IIC T6/T5/T4data 31.01.2013

ważny do 31.01.2016

4746-12

numer GYJ15.1221

Ex ia IIC T4~T6 Gbdata 16.06.2015

ważny do 15.06.2020
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Typ Atest Grupa zapłonowa

4746-1x

numer PTB 98 ATEX 2114

II 2G Ex ia IIC T6 Gbdata 07.03.2003
unijny atest wzoru 
konstrukcyjnego

4746-3
numer 1607226 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 16.09.2005

4746-32
4746-33

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

4746-8  

numer RU C.DE.08.00744
2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X
2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc Xdata 27.01.2015

ważny do 26.01.2020

4746-82

numer GYJ15.1222X
Ex ic IIC T4~T6 Gc
Ex nA IIC T4~T6 Gcdata 16.06.2015

ważny do 15.06.2020

numer PTB 02 ATEX 2012 X
II 3G Ex nA II T6data 05.04.2002

deklaracja zgodności

4746-83
numer PTB 02 ATEX 2012 X

II 3G Ex nA II T6data 05.04.2002
deklaracja zgodności
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3 Montaż na zaworze
Do zamontowania sygnalizatora stanów 
granicznych na zaworze niezbędny jest  
zestaw montażowy wskazany w rozdz. 2.4.

 Î Odpowiednią dźwignię (I lub II) zamon-
tować przed zamontowaniem sygnaliza-
tora stanów granicznych.
W tym celu płytkę (1.1) zaciskową nasu-
nąć na dźwignię (1), obie te części umie-
ścić na wałku (2), po czym przykręcić za 
pomocą śruby (1.2).

3.1 Montaż na zaworze  
w wykonaniu z jarzmem

1. Płytkę (10) przykręcić za pomocą śrub 
(10.1) do obejmy sprzęgła zaworu.

2. Trzpień (11) przykręcić za pomocą 
dwóch śrub (11.1) do płytki (10).

3. Odkręcić pokrywę sygnalizatora stanów 
granicznych i zamocować urządzenie 
na jarzmie zaworu za pomocą śruby 
(12), podkładki (13) i pierścienia (14) 
sznurowego.
Trzpień (11) musi znajdować się wewnątrz 
drucianej klamerki (1.3) dźwigni (1).

3.2 Montaż na zaworze  
w wykonaniu z kolumną 
wspierającą

1. Płytkę (10) przykręcić za pomocą śrub 
(10.1) do obejmy sprzęgła zaworu.

2. Trzpień (11) przykręcić za pomocą 
dwóch śrub (11.1) do płytki (10).

3. Element (15) nośny i płytkę (16) docisko-
wą lekko przykręcić do kolumny zaworu.
W połowie skoku środek płytki (10) i ele-
ment (15) nośny muszą się schodzić.

4. Przykręcić płytkę dociskową.
5. Sygnalizator stanów granicznych przy-

kręcić do elementu nośnego za pomocą 
śruby (12), podkładki (13) pierścienia 
(14) sznurowego. Trzpień (11) musi 
znajdować się wewnątrz drucianej 
klamerki (1.3) dźwigni (1).

 Î Po zamontowaniu sygnalizatora stanów 
granicznych sprawdzić, czy wtedy, gdy 
zawór jest zamontowany, korek odpo-
wietrzający znajdujący się w pokrywie 
obudowy jest skierowany do dołu.
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1 dźwignia
1.1 płytka zaciskowa
1.2 śruba
1.3 druciana klamerka
2 wałek
10 płytka
10.1 śruby
11 trzpień
11.1 nakrętki
12 śruba
13 podkładka
14 pierścień sznurowy
15 element nośny
16 płytka dociskowa

12 13 14

1.12 1.2 1 1.3 11 11.1 1010.1

12 13 15 16

1.12 1.2 1 1.3 11 11.1 1010.1

14

montaż na zaworze z jarzmem  
(jarzmo zgodne z zaleceniami NAMUR)

montaż na zaworze z kolumną wspierającą

Rys. 2 · Montaż na zaworze
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3.3 Montaż na zaworze 
typu 3591

 Î Złączki gwintowane wyposażyć w do-
starczone podkładki zabezpieczające!

1. Obejmę (1) mocującą wraz z uchwy-
tem (3) mocującym przykręcić lekko za 
pomocą nakrętek (2) do jarzma zaworu.

2. Za pomocą śrub (5) sworzeń (4) przy-
kręcić do uchwytu (3) mocującego.

3. Sygnalizator (6) stanów granicznych 
przykręcić do sworznia (4) w sposób 
opisany w punkcie 3 w rozdz. 3.1. 
W tym celu wykorzystać gwint w sworzniu.

4. Kątownik (9) montażowy przykręcić za 
pomocą śrub (10) do zabezpieczenia (8)
przed przekręceniem zaworu.

5. Zabierak (11) przykręcić za pomocą śru-
by i nakrętki (12) do kątownika (9) mon-
tażowego.

6. Trzpień (13) umieścić w podłużnym otwo-
rze zabieraka (11). Trzpień musi znaleźć 
się wewnątrz klamerki zabieraka.

7. Nakrętkę (14) nakręcić na trzpień (13). 
Uchwyt (16) mocujący nasunąć na 
dźwig nię (15) sygnalizatora (6) stanów 
granicznych.

8. Za pomocą nakrętki (17) dźwignię (15) 
przykręcić do przedłużki (18) dźwigni.

9. Drugi koniec przedłużki (18) dźwigni 
przykręcić do zabieraka (11).

10. Wypoziomować.

Pozostałe wskazówki dotyczące montażu
 Î Wypoziomować w taki sposób, żeby 
dźwignia (15), przedłużka (18) dźwigni 
i podłużny otwór zabieraka (11) znajdo-
wały się w jednej linii.

 Î Po zamontowaniu sygnalizatora stanów 
granicznych sprawdzić, czy wtedy, gdy 
zawór jest zamontowany, korek odpo-
wietrzający znajdujący się w pokrywie 
obudowy jest skierowany do dołu.
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1 obejma mocująca
2 nakrętka
3 uchwyt mocujący
4 sworzeń
5 śruby
6 sygnalizator stanów  

granicznych
7 gwint
8 zabezpieczenie przed 

przekręceniem zaworu
9 kątownik montażowy
10 śruby
11 zabierak
12 śruba i nakrętka
13 trzpień
14 nakrętka
15 dźwignia II
16 uchwyt mocujący  

(dźwigni)
17 nakrętka
18 przedłużenie dźwigni

7

16
14138

9

10

11

17

12

815

11

18

10

9

45
3

1

2

6

Rys. 3 · Montaż na zaworze typu 3591
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3.4 Montaż na ustawniku  
pozycyjnym

W celu zamontowania sygnalizatora stanów 
granicznych na ustawnikach pozycyjnych ty-
pu 4763 i 4765 trzeba zastosować krótką 
dźwignię (1) i element pośredni (31) należą-
ce do wyposażenia dodatkowego (nr katalo-
gowy 1400-6710), zgodnie z rys. 4.
1. Pierścień (30) uszczelniający umieścić po 

lewej i prawej stronie w elemencie po-
średnim (31).

2. Obie śruby (33) z łbami walcowymi 
przełożyć przez sygnalizator i element 
pośredni i umieścić na ustawniku pozy-
cyjnym.

3. Nakrętki (32) umieścić w obudowie 
ustawnika pozycyjnego i dokręcić śruby 
(33).
Krótka dźwignia (1) musi przesuwać się 
po trzpieniu (16) ustawnika pozycyjne-
go.

4. Korek (17) odpowietrzający ustawnika 
pozycyjnego wymienić na śrubę zamyka-
jącą należącą do wyposażenie dodatko-
wego o numerze katalogowym 1400-
6710.
Korek odpowietrzający wkręcić natomiast 
w obudowę sygnalizatora stanów gra-
nicznych. W ten sposób stopień ochrony 
sygnalizatora będzie odpowiadał stopniu 
ochrony ustawnika pozycyjnego.

17

A B

3031

161

31

32

33

UWAGA!
Pokrywę obudowy przykręcić w taki sposób, żeby 
wtedy, gdy zawór jest zamontowany, korek (17) 
odpowietrzający był skierowany do dołu.

dźwignia  
ze sprężyną

przekrój A – B

Rys. 4 · Montaż z zastosowaniem elementu pośredniego, np. na ustawnikach pozycyjnych  
typu 4765 lub 4763
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 Î W celu uzyskania stopnia ochrony IP 65 
w obudowę sygnalizatora stanów gra-
nicznych wkręcić zawór zwrotny z filtrem 
(nr katalogowy 1790-7408).

4 Przyłącza

4.1 Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas wykonywania podłączenia 
elektrycznego należy przestrzegać od-
nośnych przepisów elektrotechnicz-
nych oraz przepisów BHP obowiązu-
jących w kraju przeznaczenia. W 
Niemczech są to przepisy VDE oraz 
przepisy BHP związków zawodowych.
W odniesieniu do montażu i instala-
cji w strefach zagrożonych wybu-
chem obowiązuje norma EN 60079-
14: 2008; przepisy VDE 0165 cz. 1, 
„Środowisko zagrożone wybuchem - 
projektowanie, wybór i wykonywanie 
instalacji elektrycznych“.

UWAGA!
Należy bezwzględnie zachować 
prawidłowe przyporządkowanie za-
cisków. Zamiana przyłączy elek-
trycznych może spowodować utratę 
zabezpieczenia przed wybuchem. 
Nie odkręcać zaplombowanych śrub 
w lub na obudowie. W odniesieniu 
do łączenia iskrobezpiecznych urzą-
dzeń elektrycznych obowiązują 

maks. dopuszczalne wartości po-
dane w unijnym ateście wzoru kon-
strukcyjnego.
(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 
iskrobezpiecznych obwodów prądo-
wych przestrzegać wymagań zawar-
tych w rozdz. 12 normy EN 60079-
14: 2008; VDE 0165 część 1. W od-
niesieniu do kabli i przewodów wie-
lożyłowych z jednym lub więcej 
iskrobezpiecznym obwodem prądo-
wym obowiązują wymagania za-
warte w rozdz. 12.2.2.7.
W szczególności grubość izolacji prze-
wodu wykonanej z ogólnie dostępnych 
materiałów, jak np. polietylen, musi 
wynosić przynajmniej 0,2 mm. Śred-
nica pojedynczej żyły przewodu wielo-
żyłowego nie może być mniejsza niż 
0,1 mm. Końcówki przewodów zabez-
pieczyć przed rozplataniem się, np. 
stosując końcówki przewodów.
W przypadku wykonywania podłą-
czenia za pomocą dwóch osobnych 
kabli można zamontować dodatkowy 
zacisk kablowy. Nie wykorzystywane 
przepusty kablowe zabezpieczyć za 
pomocą korków zaślepiających. Urzą-
dzenia przeznaczone do stosowania 
w temperaturze niższej niż –20°C mu-
szą być wyposażone w metalowe 
przepusty kablowe.
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Wskazówka dotycząca urządzeń 
przeznaczonych do stosowania 
w strefie 2
W odniesieniu do urządzeń, eksplo-
atowanych zgodnie z grupą zapło-
nową Ex nA II (urządzenia nie-
iskrzące) zgodnie z normą 
EN 60079-15:2003 obowiązuje za-
sada, że łączenie i przerywanie oraz 
podłączanie obwodów prądowych 
pod napięciem jest dopuszczalne 
tylko w trakcie instalacji, konserwacji 
lub na potrzeby naprawy.
W odniesieniu do urządzeń podłą-
czanych do ograniczonych energe-
tycznie obwodów prądowych grupy 
zapłonowej Ex nL zgodnie z normą 
EN 60079-15:2003 obowiązuje za-
sada, że urządzenia te mogą być 
podłączane w trakcie pracy instala-
cji. W odniesieniu do podłączania 
urządzeń z ograniczonymi energe-
tycznie obwodami prądowymi grupy 
zapłonowej Ex nL IIC obowiązują 
dopuszczalne maks. wartości zapisa-
ne w deklaracji zgodności lub w uzu-
pełnieniach deklaracji zgodności.

Wprowadzanie przewodów do urządzenia
Przewody wyłączników krańcowych wpro-
wadzić do urządzenia przez przepusty 
w obudowie, zgodnie z rys. 5 lub doprowa-
dzić do zacisków wejściowych oznaczonych 
symbolami "+" i "-" zgodnie z oznaczenia-
mi na tabliczkach naklejonych na wewnętrz-
nej stronie pokrywy.

Wyposażenie dodatkowe dostępne  
na zamówienie
Przepust kablowy M20 x 1,5:
tworzywo sztuczne, kolor czarny,  
z podkładką uszczelniającą

nr katalogowy 8808-0180
tworzywo sztuczne, kolor niebieski,  
z podkładką uszczelniającą

nr katalogowy 8808-0181
mosiądz niklowany

nr katalogowy 1890-4875

Przejściówka z M20 x 1,5 na NPT
aluminium, lakierowane proszkowo

nr katalogowy 0310-2149

dla urządzeń o oznaczeniu do .06
tworzywo sztuczne, kolor czarny

nr katalogowy 8808-0178
tworzywo sztuczne, kolor niebieski

nr katalogowy 8808-0179





EB 8365 PL  21 

Przyłącza

Copyright © 2016 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

4.1.1 Wzmacniacz przełącza-
jący dla sygnalizatora 
typu 4746-x2

Dla umożliwienia pracy indukcyjnych wy-
łączników krańcowych w obwodzie prądo-
wym po stronie wyjść należy zamontować 
wzmacniacz przełączający spełniający wy-
magania normy EN 60947-5-6 (nie dotyczy 
sygnalizatora typu 4746-0281).
W przypadku urządzeń montowanych w in-
stalacjach zagrożonych wybuchem stosować 
się do odnośnych przepisów.

4.2 Przyłącze pneumatyczne 
sygnalizatora  
typu 4746-04

Przyłącza powietrza są wykonane jako 
otwory z gwintem G 1/8 ISO 228 lub 
1/8-27 NPT.
Można stosować standardowe złącza wkrę-
cane dla rurek metalowych lub przewodów 
giętkich z tworzywa sztucznego.

41 42 51 52 42 41 43 52 51 53

GW1 GW2

+ _ _+
GW1 GW2

41 42L+ L- 51 52

+ _ _+

GW1 GW2

typ 4746-x2 typ 4746-x3typ 4746-0281

wzmacniacz przełącza-
jący zgodnie  

z normą EN 60947-5-6 podłączenie za pomocą przewodu trójżyło-
wego, napięcie zasilające: 10 V do 30 V

Rys. 5 · Podłączenie elektryczne
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5 Obsługa

5.1 Nastawa punktu  
załączania

Sygnalizatory stanów granicznych zamonto-
wane na zaworach ustawiane są zwykle 
w taki sposób, że sygnał jest generowany 
w położeniach krańcowych skoku. Punkt, 
w którym następuje przełączenie, można 
jednak wykorzystywać także do sygnalizo-
wania położeń pośrednich.
Na dostarczonych luzem przyklejanych ta-
bliczkach A, B i C można zaznaczyć usta-
wione położenia przełączenia i przyporząd-
kować do przełączników.

5.1.1 Sygnalizatory  
typu 4746-x2

 Î Zawór ustawić w położeniu, w którym 
następuje przełączenie i obracać śrubę 
(3.1) nastawczą tak długo, aż chorą-
giewka (4.1) sterująca osiągnie punkt 
przełączenia.

 Î Podczas ustawiania i sprawdzania punk-
tów przełączenia zawsze punktem wyj-
ścia do położeń krańcowych musi być 
położenie środkowe!

Wskazówka
Elementy przełączające wykorzysty-
wane do przekazywania sygnału 
i dźwignie wymagane do ich urucha-



3.1 śruba nastawcza
4.1 chorągiewka sterująca
4.2 krzywka tarczowa

3.1
4.1, 4.2

42
(52)

42
(52)

41(51)
43(53)

41(51)
43(53)

A A

sygnalizator typu 4746-04
przełącznik pneumatyczny

sygnalizator typu 4746-x3
przełącznik elektryczny

sygnalizator typu 4746-0281
czujnik trójżyłowy PNP 
zamykanie

sygnalizator typu 4746-x2
przełącznik indukcyjny

rozwarty

dopływ powietrza  
zasilającego otwarty

rozwarty

zwarty

dopływ powietrza  
zasilającego zamknięty

zwarty

Rys. 6 · Wyłączniki krańcowe
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miania reagują na zmianę tempera-
tury. W celu zapewnienia skuteczne-
go przełączenia odległość pomiędzy 
ogranicznikiem mechanicznym (np. 
grzyb w gnieździe) i punktem prze-
łączenia wyłącznika krańcowego 
musi być większa od przesunięcia 
punktu przełączenia pod wpływem 
temperatury.

Odległości punktów załączania w przy-
padku zastosowania dźwigni 100 mm:
zestyk SC3,5-N0-YE ≥ 2 mm,
zestyk SJ3,5-SN ≥ 0,75 mm.
W przypadku dźwigni o innej długości 
punkt przełączenia należy dostosować do 
zmienionego stosunku dźwigni.
Zmiana dźwigni np. ze 100 mm na 160 mm 
powoduje zwiększenie odległości punktu prze-
łączania odpowiednio z 2,0 mm na 3,2 mm.

Uproszczona nastawa indukcyjnych  
wyłączników krańcowych
Położenie zamknięte
Zawór zamknąć, tak żeby grzyb został doci-
śnięty w gnieździe.
Położenie otwarte
Zawór przestawić w żądane położenie prze-
łączenia, np. koniec skoku.
 − Obracając śrubę (3.1) nastawczą powoli 

przestawiać chorągiewkę (4.1) sterującą 
w kierunku zestyku do osiągnięcia punk-
tu przełączania.

 − Śrubę nastawczą przestawić w przeciw-
nym kierunku, tak żeby, punkt przełą-
czenia znajdował się w przypadku 

zestyku SC3,5-N0-YE o więcej niż 1/6, 
przypadku zestyku SJ3,5-SN o więcej 
niż 1/16 do 1/10 obrotu przed położeniem 
krańcowym.

5.1.2 Sygnalizatory typu 
4746-x3 i 4746-04

 Î W celu przeprowadzenia nastawy postę-
pować w taki sposób, żeby krzywka 
(4.2) tarczowa poruszała się na rolce 
(6.1, rys. 1) zgodnie z kierunkiem skoku.

1. Zawór przestawić w żądane położenie 
po przełączeniu (np. położenie krańco-
we skoku dla zaworu otwartego lub za-
mkniętego.

2. Ustawić przełącznik przyporządkowany 
do dolnego lub górnego punktu przełą-
czenia.

3. Śrubę (3.1) nastawczą obracać tak dłu-
go, aż krzywizna przełączająca krzywki 
(4.2) znalazła się na rolce (6.1, rys. 1) 
i przełączyła przełącznik.

4. W razie potrzeby zawór nieco cofnąć 
i ponownie przestawić w położenie po 
przełączeniu, aby dokładnie sprawdzić 
punkt przełączenia.
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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 rzeczoznaw-
ca sprawdzi je pod względem zgodności 
z przepisami ochrony przeciwwybuchowej, 
wystawi stosowne zaświadczenie lub zaopa-
trzy 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.
Części odpowiedzialne za zapewnienie 
ochrony przeciwwybuchowej wolno wymie-
niać tylko na oryginalne części producenta 
poddane odpowiedniej kontroli jednostkowej.
Urządzenia, które już były stosowane poza 
stre fami zagrożonymi wybuchem, a które 
w przyszłości mają być stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem podlegają przepi-
som dotyczącym naprawianych urządzeń. 
Przed zamontowaniem w strefach zagrożo-
nych wybuchem należy je poddać kontroli 
zgodnie z zasadami obowiązującymi dla 
„Naprawy urządzeń w wykonaniu 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 Stosować się do podanych w atestach 
maksymalnych wartości dla obwodów 
prądowych!
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8 Wymiary

27
,5

94
44

,5

18
37

18
83

74
92

15
83

20,6

27
,5

74 189

15

94
64

44
,5

M 20x1,5

77
71 30

14
8

77
71 30

14
8

sygnalizatory typu 4746-x2, -x3
przyłącze powietrza doprowadzanego 
z zewnątrz, otwór gwintowany G 1/8

element pośredni w przypadku
montażu na ustawniku pozycyjnym

śruba mocująca M8 śruba mocująca M8

wyjście

ciśnienie  
zasilające

przyłącza powietrza

L I
/L

 II

L I
/L

 II

jarzmo zgodnie 
z NAMUR

jarzmo zgodnie 
z NAMUR

sygnalizator typu 4746-04
przyłącza powietrza, otwór  
gwintowany G 1/8 lub 1/8 NPT

długość dźwigni L I/L II
dźwignia I: 149 mm
dźwignia II: 202 mm
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9 Atesty

Wskazówka
Oznaczenia typów sygnalizatorów stanów granicznych 4746-2 i 4746-3 uległy 
zmianie. Wydrukowane świadectwa atestów nadal obowiązują, patrz świadectwo 
poniżej.
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