
Zastosowanie
Ustawniki pozycyjne, proste lub podwójnego dzia³ania, prze-
znaczone do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa-
¿onymi w si³owniki pneumatyczne sterowane sygna³em pneu-
matycznym 0,2 do 1 bar lub 3 do 15 psi (typ 3766) albo
elektrycznym 4(0) do 20 mA lub 1 do 5 mA (typ 3767).
Skok nominalny 7,5 do 120 mm lub k¹t obrotu do 90°.

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny gwarantuje okreœlone przy-
porz¹dkowanie po³o¿enia zaworu (wartoœæ regulowana x) do
sygna³u steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Urz¹dzenie porów-
nuje sygna³ steruj¹cy z regulatora pneumatycznego ze skokiem
zaworu regulacyjnego i na podstawie uchybu regulacji wypra-
cowuje odpowiednie ciœnienie podawane do si³ownika.
W przypadku si³owników zasilanych dwustronnie na wyjœciu
ustawnika pojawiaj¹ siê dwa ciœnienia steruj¹ce w przeciwfazie.
Ustawniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
• Dowolne po³o¿enie monta¿owe, praca z zakresem nominal-

nym lub dzielonym, dobre w³asnoœci dynamiczne regulacji,
pomijalny wp³yw energii zasilania, mo¿liwoœæ nastawy za-
kresu proporcjonalnoœci, regulacja dop³ywu powietrza, ma³y
pobór mocy, du¿a odpornoœæ na wstrz¹sy, zwarta budowa,
wykonanie nie wymagaj¹ce konserwacji.

Wykonania stosowane w miejscach zagro¿onych wybuchem
posiadaj¹ klasê wykonania iskrobezpiecznego  II 2 G EEx ia
IIC T6 lub  II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2 (zestawienie
uzyskanych certyfikatów zabezpieczenia przed zap³onem
patrz str. 8).
Wykonania iskrobezpieczne w szczelnej obudowie EEx d dla
ustawnika pozycyjnego typu 3766 i przetwornika i/p typu
6116 (rys. 2).
Wykonanie specjalne z obudow¹ ze stali CrNiMo.
Do zintegrowanego monta¿u na si³owniku typu 3277 (rys. 4).
Do monta¿u na si³ownikach wed³ug DIN EN 60534-6 (rys. 3).
Do monta¿u na si³ownikach obrotowych wed³ug wytycznych
VDI/VDE 3845 (rys. 5), w wypadku si³owników zasilanych
dwustronnie podwójnego dzia³ania ze wzmacniaczem dwukie-
runkowym.

Zalety integrowanego monta¿u na si³owniku (rys. 4)
• trwa³e i dok³adne po³¹czenie mechaniczne zapobiegaj¹ce

rozregulowaniu podczas transportu
• mechanizm przeniesienia skoku odporny na wstrz¹sy i

wp³yw innych zak³óceñ, spe³niaj¹cy wymogi UVV (VBG 5)
• proste pneumatyczne po³¹czenie si³ownika z ustawnikiem

pozycyjnym
• nastawa wstêpna jednostki: si³ownik z ustawnikiem pozycyjnym.
Na ¿yczenie oferujemy wykonanie z manometrem do odczytu
ciœnienia zasilaj¹cego i steruj¹cego (skala 0 do 6 bar i 0 do 90 psi).
Szczegó³owe informacje na temat doboru i stosowania ustaw-
ników pozycyjnych, przetworników sygna³ów steruj¹cych, na-
dajników stanów granicznych oraz zaworów elektromagne-
tycznych patrz karta zbiorcza T 8350.
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Zasada dzia³ania (rys. 6 do 8)
Ró¿nica miêdzy pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym typu
3766 (rys. 6) i elektropneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym
typu i/p 3767 (rys. 7) polega na zastosowaniu w wypadku
ustawnika elektropneumatycznego przetwornika (E).
W ustawniku typu 3767 znormalizowany sygna³ pr¹dowy
i podawany jest przez cewkê (E2) znajduj¹c¹ siê w polu mag-
nesu trwa³ego (E1). Na dŸwigni (E3) porównywana jest si³a
wytwarzana przez cewkê (E2) z si³¹ wytwarzan¹ na przys³onie
(E7) przez strumieñ z dyszy (E6). Zmiana sygna³u steruj¹cego
wywo³uje proporcjonaln¹ zmianê ciœnienia pe doprowadza-
nego do pneumatycznego uk³adu sterowania.
Skok grzyba zaworu przenoszony jest za pomoc¹ trzpienia (1.1)
na dŸwigniê (1) zmieniaj¹c si³ê napiêcia sprê¿yny pomiarowej
(4). Przy monta¿u ustawnika na zaworze obrotowym (rys. 8) na
koñcu dŸwigni (1) nale¿y umocowaæ rolkê (20) (rys. 8). Obrót
wa³ka (21) si³ownika obrotowego przetwarzany jest poprzez
krzywkê tarczow¹ (22) i rolkê odczytuj¹c¹ (20) na skok zaworu.
Ustawniki pozycyjne pracuj¹ na zasadzie równowa¿enia si³.
Si³a napiêcia sprê¿yny pomiarowej (4) porównywana jest z si³¹
nastawcz¹ wytwarzan¹ przez ciœnienie pe na membranie po-
miarowej (5). Zmiana sygna³u steruj¹cego ew. ciœnienia zasila-
nia (pe) lub po³o¿enia dŸwigni (1) powoduje zmianê po³o¿enia
dŸwigni membrany (3) stanowi¹cej jednoczeœnie przys³onê,
a tym samym jej odleg³oœæ od dyszy (2.1 lub 2.2). Po³o¿enie p³yty
kierunkowej (7) wyznacza dyszê i kierunek dzia³ania ustawnika.
Powietrze zasila wzmacniacz pneumatyczny (10) oraz regula-
tor ciœnienia (9) i przep³ywaj¹c przez d³awik Xp (8) i dyszê (2.1
lub 2.2) trafia na przys³onê (3). Zmiana sygna³u steruj¹cego lub
po³o¿enia dŸwigni (1) powoduje zmianê ciœnienia przed i za
wzmacniaczem (10). Ciœnienie steruj¹ce (pst) wytwarzane we
wzmacniaczu przep³ywa przez d³awik (11) do si³ownika pneu-
matycznego i zmienia po³o¿enie membrany ew. t³oka odpo-
wiednio do wartoœci zadanej.
Je¿eli ustawnik pozycyjny ma byæ zamontowany na si³owniku
obrotowym zasilanym dwustronnie (bezsprê¿ynowym), ciœnie-
nie steruj¹ce (pst) zostaje doprowadzone do wzmacniacza
dwukierunkowego, który wysy³a dwa sygna³y steruj¹ce (pst1
i pst2) w przeciwfazie.
Regulowane d³awiki Xp (8) i Q (11) s³u¿¹ do optymalizacji
uk³adu regulacji po³o¿enia. Do wyregulowania po³o¿enia za-
woru regulacyjnego i sygna³u steruj¹cego s³u¿¹ œruby regula-
cyjne (6.1 i 6.2). Dla innych trybów pracy, np. z dzielonym
zakresem mo¿na zmieniæ punkt zerowy i zakres wartoœci zadanej.

Kierunek dzia³ania
Wzrost wartoœci zadanej (pe) mo¿e spowodowaæ wzrost (kie-
runek dzia³ania wprost >>) lub spadek (kierunek dzia³ania
odwrotny <>) ciœnienia steruj¹cego (pst). Kierunek dzia³ania
zale¿y od po³o¿enia p³yty kierunkowej (7) i jest na niej zazna-
czony. Istnieje mo¿liwoœæ póŸniejszej zmiany kierunku dzia³a-
nia ustawnika.

Legenda do rys. 6 do 8
 1 dŸwignia E przetwornik i/p
 1.1 trzpieñ E1 magnes trwa³y
 1.2 oœ obrotu E2 cewka wci¹gana
 2.1 dysza (>>) E3 dŸwignia balansowa
 2.2 dysza (<>) E4 ³o¿ysko krzy¿owe
 3 dŸwignia membranowa (przys³ona) E5 sprê¿yna
 4 sprê¿yna pomiarowa E6 dysza
 5 membrana pomiarowa E7 przys³ona
 6.1 œruba regulacyjna (zakres) E8 d³awik 
 6.2 œruba regulacyjna (punkt zerowy) E9 t³umik 
 7 p³yta kierunk. do zmiany kier. dzia³ania E10 dioda zabezpieczaj¹ca
 8 d³awik Xp (wzmocnienie)
 9 regulator ciœnienia
10 wzmacniacz 20 rolka odczytuj¹ca
11 d³awik przep³ywu Q 21 wa³ek napêdowy
12 zawór elektromagnetyczny (opcjonalnie) 22 krzywka tarczowa
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Rys. 6 · Schemat dzia³ania ustawnika pozycyjnego typu 3766
        (po³¹czenie przegubowe dŸwigni odczytuj¹cej przy 
        monta¿u na si³owniku pneumatycznym typu 3277)
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Rys. 7 · Schemat dzia³ania ustawnika pozycyjnego typu 3767

Rys. 8 · Przenoszenie ruchu obrotowego do ustawnika 
        pozycyjnego
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Tabela 1 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia w bar (nadciœnienie)
Ustawnik pozycyjny typu 3766 i 3767
Zakres skoku przy monta¿u na si³owniku typu 3277: 7,5 ... 30 mm

przy monta¿u wed³ug DIN EN 60534 (NAMUR): 7,5 ... 120 mm
K¹t obrotu w zale¿noœci od krzywki tarczowej 70°, 75° lub 90°
Wartoœæ zadana "w"
(sygna³ steruj¹cy) 
Typ 3766

zakres sygna³u bar (psi) 0,2 ... 1 bar (3 ... 15 psi)
szerokoœæ zakresu bar (psi) 0,4 ... 0,8 bar (6 ... 12 psi)
max. przeci¹¿enie do max. 2 bar (29 psi)

Wartoœæ zadana "w"
(sygna³ steruj¹cy)
Typ 3767

zakres sygna³u   4(0) ... 20 mA                lub                  1 ... 5 mA     
szerokoœæ zakresu 8 ... 20 mA 2 ... 4 mA
rezystancja cewki Ri przy 20°C 200 � 880 �

Zasilanie powietrze o ciœnieniu 1,4 ... 6 bar (20 ... 90 psi)
Ciœnienie steruj¹ce pst (wyjœcie) mo¿liwoœæ ograniczenia w zakresie 0 ... ok. 2,5 i 0 ... 6 bar (0 ... ok. 35 i 0 ... 90 psi)
Charakterystyka liniowa, odchy³ka: � 1%
Histereza � 0,3%
Próg nieczu³oœci � 0,1%
Kierunek dzia³ania odwracalny
Zakres proporcjonalnoœci Xp 0,5 ... 2,5% (wspó³czynnik proporcjonalnoœci Kp: > 200 ... 40)
Zu¿ycie powietrza dla ciœnienia 1,4 bar dla ciœnienia 6 bar

Typ 3766 � 230 In/h � 230 In/h 1)

Typ 3767 � 280 In/h � 280 In/h 1)

Wydatek powietrza napowietrzanie si³ownika 3,0 mn3/h 8,5 mn3/h
odpowietrzanie si³ownika 4,5 mn3/h 14,0 mn3/h

Dopuszczalna temperatura otoczenia –20°C d³awik kablowy z tworzywa sztucznego; –40°C d³awik kablowy z metalu 2)

do +80°C (z sygnalizatorem po³o¿enia –20 ... 70°C)
Wp³yw czynników zewnêtrznych temperatury: � 0,3%/10 K · zasilania: � 1% miêdzy 1,4 ... 6 bar
Odpornoœæ na zak³ócenia pola elektromagnetycznego zgodnie z EN 50 081 i EN 50 082
Wp³yw drgañ miêdzy 10 i 150 Hz i 4 g brak wp³ywu
Ochrona przeciwwybuchowa 2) grupa zap³onowa   II 2 G EEx ia IIC T6 lub   II 3 G EEx nA II T6 dla strefy 2
Stopieñ ochrony IP 54 (wykonanie specjalne IP 65)
Ciê¿ar ok. 1 kg
Urz¹dzenia pomocnicze
Wy³¹czniki krañcowe
2 wy³¹czniki indukcyjne typ SJ 2-SN
Obwód pr¹du steruj¹cego wartoœci odpowiednio do pod³¹czonego przekaŸnika tranzystorowego
Histereza przy skoku nominalnym � 1%
Zawór elektromagnetyczny
Wejœcie binarny sygna³ sta³onapiêciowy
Sygna³ nominalny 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Sygna³ "0" (sygna³ zamkniêcia) 3) � 1,2 V � 2,4 V � 4,7 V
Sygna³ "1" (sygna³ zamkniêcia ze wzmocnionym 
          dociskiem grzyba) 4) � 5,4 V � 9,6 V � 18,0 V

Max. dopuszczalny sygna³ 28 V 25 V 32 V
Rezystancja cewki  Ri przy 20°C 2909 � 5832 � 11714 � 
Zu¿ycie powietrza w stanie ustalonym dodatkowo w wypadku ustawnika pozycyjnego "wy³." � 60 In/h · "za³." � 10 In/h 1)

Czas zamykania zaworu
przy skoku nominalnym 
i ciœnieniu steruj¹cym 
w zakresie
(wsp. Kvs 0,14)

z si³ownikiem typu 3277 120 cm2       240 cm2       350 cm2       700 cm2

0,2 ... 1 bar � 0,5 s        � 0,8 s        � 1,1 s        � 4 s  
0,4 ... 2 bar � 0,5 s         � 2 s        � 2,5 s        � 8 s  
0,6 ... 3 bar      6)        � 1 s        � 1,5 s        � 5 s  

Analogowy sygnalizator po³o¿enia
Wyjœcie technika dwuprzewodowa 4 ... 20 mA, kierunek dzia³ania odwracalny
Zasilanie

min. napiêcie na zaciskach 12 V
max. 45 V

sygnalizator po³o¿enia mo¿e byæ 
pod³¹czony tylko do atestowanego 
iskrobezpiecznego obwodu pr¹dowego 5)

1) przy minimalnej nastawie regulatora ciœnienia 2) wykonanie specjalne: do -45oC na ¿yczenie klienta (urz¹dzenia w wykonaniu z zabezpieczeniem Ex patrz tabela 2)
3) sygna³ sta³onapiêciowy przy –25°C 4) sygna³ sta³onapiêciowy przy +80°C
5) np. za pomoc¹ separatora zasilania typu 994-0103-cs-412 firmy SAMSOMATIC lub separatora pr¹du sta³ego typu 994-0103-cmc-0303-5
6) si³ownik z membran¹ o powierzchni 120 cm2 dla wszystkich zakresów ciœnienia steruj¹cego: � 0,5 s



Urz¹dzenia pomocnicze
Ustawniki pozycyjne mog¹ byæ wyposa¿one opcjonalnie w na-
stêpuj¹ce urz¹dzenia pomocnicze.

Ustawnik pozycyjny z indukcyjnymi wy³¹cznikami 
zbli¿eniowymi (rys. 9)
W tym wykonaniu ustawnika pozycyjnego na osi obrotu (1.2)
znajduj¹ siê dwie chor¹giewki steruj¹ce (33) do uruchomienia
wy³¹czników (34). Wy³¹czniki s¹ p³ynnie nastawiane. Do ob-
wodu pr¹dowego nale¿y pod³¹czyæ odpowiedni przekaŸnik
tranzystorowy.
Istnieje mo¿liwoœæ póŸniejszego wbudowania wy³¹czników
zbli¿eniowych.

Ustawniki pozycyjne z zaworami elektromagnetycznymi 
(rys. 10)
Ustawniki pozycyjne mog¹ byæ wyposa¿one w iskrobezpieczne
zawory elektromagnetyczne – równie¿ w komplecie z indukcyj-
nymi wy³¹cznikami zbli¿eniowymi. Zawór elektromagnetyczny
przesuwa zawór regulacyjny w po³o¿enie bezpieczeñstwa nie-
zale¿nie od sygna³u wyjœciowego wysy³anego z ustawnika
pozycyjnego.
Zawór elektromagnetyczny sk³ada siê z przetwornika elektro-
penumatycznego (e/p) (12.1) i 3/2-drogowego zaworu mem-
branowego (12.2). Wejœciowy sygna³ steruj¹cy odpowiadaj¹cy
logicznej wartoœæi 0 (wy³.) powoduje otwarcie dyszy (12.3)
przetwornika e/p, odciêcie ciœnienia steruj¹cego pst i odpowie-
trzenie si³ownika. Si³a napiêcia sprê¿yn zamontowanych w si³ow-
niku przesuwa zawór regulacyjny w po³o¿enie bezpieczeñstwa.
Wejœciowy sygna³ steruj¹cy odpowiadaj¹cy logicznej wartoœci
1 (za³.) wzbudza cewkê przekaŸnika (12.4) i zamyka przys³o-
nê (12.5), a tym samym dyszê (12.3). Wzrost ciœnienia prze³¹-
cza zawór 3/2-drogowy (12.2). W tym po³o¿eniu ciœnienie
steruj¹ce pst doprowadzane jest do si³ownika. Zawór realizuje
funkcjê regulacji.
Istnieje mo¿liwoœæ póŸniejszego wbudowania zaworu elektro-
magnetycznego.

Legenda do rys. 9 i 10
 1.2 oœ obrotu 12.5 przys³ona
12 zawór elektromagnetyczny 12.6 d³awik
12.1 przetwornik e/p
12.2 zawór 3/2-drogowy 32 œruba nastawcza
12.3 dysza 33 chor¹giewka
12.4 cewka przekaŸnika 34 wy³¹cznik indukcyjny

wejœcie

zasilanie

odpowietrzenie do 
obudowy ustawnika 
pozycyjnego

ciœnienie steruj¹ce 
si³ownikiem

ciœnienie steruj¹ce 
z ustawnika pozycyjnego
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Tabela 2 · Dane techniczne dla wykonañ z iskrobepiecznych
          Eex ia IIC

Przetwornik i/p (tylko typ 3767)

Wartoœci maksymalne
dla

do pod³¹czenia do atestowanych
iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych

U0 28 V 25 V

I0 85 mA 100 mA 120 mA

P 0,7 W 0,7 W 0,7 W

Indukcyjnoœæ i pojemnoœæ wewnêtrzna s¹ pomijanie ma³e

Wy³¹czniki indukcyjne

Wartoœci maksymalne 
dla

do pod³¹czenia do atestowanych
iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych

U0 16 V

I0 52 mA/25 mA

P 169 mW/64 mW

Indukcyjnoœæ wewnêtrzna Li = 100 �H

Pojemnoœæ wewnêtrzna Ci = 30 nF

Zawór elektromagnetyczny

Sygna³ nominalny 6 V 12 V 24 V

Wartoœci maksymalne 
dla

do pod³¹czenia do atestowanych
iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych

U0 (V) 25 27 28 30 32

I0 (mA) 150 125 115 100 90

Indukcyjnoœæ i pojemnoœæ wewnêtrzna s¹ pomijanie ma³e

Analogowe sygnalizatory po³o¿enia

Wartoœci maksymalne 
dla

do pod³¹czenia do atestowanych
iskrobezpiecznych obwodów pr¹dowych

U0 28 V

I0 115 mA

P 1 W

Ci 5,3 nF

Indukcyjnoœæ wewnêtrzna jest pomijanie ma³a

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Wartoœci do œwiadectwa kontroli typu UE PTB 01 ATEX 2167 
i œwiadectwa zgodnoœci PTB 01 ATEX 2170 X.

Rys. 9 · Indukcyjny wy³¹cznik zbli¿eniowy
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Ustawniki pozycyjne z analogowym sygnalizatorem po³o¿enia
Ze wzglêdu na zajmowan¹ iloœæ miejsca sygnalizator po³o¿e-
nia nie mo¿e wspó³pracowaæ z wbudowanym wy³¹cznikiem
zbli¿eniowym lub zaworem magnetycznym.
Po³o¿enie elementu d³awi¹cego w zaworze regulacyjnym, tzn.
skok zaworu lub k¹t obrotu przetwarzane s¹ w sygnalizatorze
na proprocjonalny sygna³ wyjœciowy 4 do 20 mA. Sygnalizo-
wane s¹ zarówno stany krañcowe (zawór otwarty" lub "zawór
zamkniêty" jak i wszystkie po³o¿enia poœrednie.

Monta¿ (rys. 12 i 13)
Ustawniki stwarzaj¹ mo¿liwoœæ zintegrowanej zabudowy na
odpowiednio przystosowanym si³owniku skokowym (typ 3277)
lub wed³ug DIN EN 60534 (NAMUR) (si³ownik typu 3271).
W wypadku si³owników obrotowych z elementami sprzêgaj¹cymi
wed³ug VDI/VDE 3845 urz¹dzenia montowane s¹ z elementem
poœrednicz¹cym.

Dobór ustawnika pozycyjnego i si³ownika (rys. 11)
Dobór zale¿y od kierunku dzia³ania wartoœci zadanej (pe)
i ciœnienia steruj¹cego (pst) oraz po³o¿enia bezpieczeñstwa
w si³owniku:
"trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz" lub
"trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz".

Monta¿ ustawnika na si³owniku typu 3277 (rys. 4)
Dziêki zintegrowanemu sposobowi monta¿u powstaje zamk-
niêty blok si³ownika i ustawnika pozycyjnego. Do bezpoœred-
niego monta¿u na si³ownikach z membran¹ o powierzchni
240, 350 i 700 cm2 potrzebny jest blok przy³¹czeniowy (rys. 11).

W si³ownikach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa "trzpieñ si³owni-
ka wysuwany na zewn¹trz" ciœnienie steruj¹ce pst doprowa-
dzane jest przez blok przy³¹czeniowy i otwór w jarzmie si³ow-
nika do dolnej czêœci membrany. W razie koniecznoœci prze-
wietrzania komory membrany ze sprê¿ynami przez powietrze
wylotowe z ustawnika, mo¿na to osi¹gn¹æ przez po³¹czenie
przewodem z blokiem przy³¹czeniowym.
W si³ownikach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa "trzpieñ si³owni-
ka wci¹gany do wewn¹trz" ciœnienie steruj¹ce pst doprowadza-
ne jest przez przewód do górnej komory obudowy membrany.
Doprowadzenie powietrza do dolnej komory obudowy mem-
brany zapewnia wewnêtrzny kana³.
W si³ownikach typu 3277-5 (z membran¹ o powierzchni
120 cm2) ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest poprzez otwór
w tylnej czêœci ustawnika pozycyjnego. Nie ma potrzeby stoso-
wania dodatkowego przewodu.
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Rys. 11.3 · Kierunek dzia³ania <> 
            monta¿ z lewej strony

Rys. 11.4 · Kierunek dzia³ania >> 
            monta¿ z prawej strony

Rys. 11 · Monta¿ bezpoœrednio na si³owniku typu 3277

Rys. 11.1 · Kierunek dzia³ania >> 
            monta¿ z lewej strony

Rys. 11.2 · Kierunek dzia³ania <> 
            monta¿ z prawej strony

po³o¿enie bezpieczeñstwa: trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz

po³o¿enie bezpieczeñstwa: trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz

Tabela 3 · Monta¿ na si³owniku: dobór skoku zaworu 
          i sprê¿yny pomiarowej

Membrana si³ownika [cm2] Skok [mm] Sprê¿yna pomiarowa
120/240/350 7,5 2
120/240/350 15 1

700 15 2
700 30 1

Ustawnik pozycyjny dostarczany jest wraz ze sprê¿yn¹ pomia-
row¹ 1, sprê¿ynê pomiarow¹ 2 nale¿y zamówiæ w wyposa¿eniu
dodatkowym.

przewód ciœnienia
steruj¹cego pst

blok przy³¹czeniowy

blok przy³¹czeniowy

wewnêtrzny przewód
ciœnienia steruj¹cego



Monta¿ wed³ug DIN EN 60534 (rys. 3 i 12)
Ustawnik pozycyjny montowany jest za pomoc¹ ³¹cznika (15)
na si³owniku z jarzmem (rys. 3) (np. zawór serii 240, 250 lub
280) lub na zaworze z kolumn¹ wspieraj¹c¹ (rys. 12). W dru-
gim wypadku konieczna jest dodatkowo p³yta dociskowa
(15.1).
Poprzez wybór odpowiedniej dŸwigni (1) i pod³¹czenia jej do
suwaka zaciskowego (16) mo¿na dobraæ ustawnik pozycyjny
do ró¿nych skoków zaworów w zakresie 7,5 do 120 mm.
Sposób monta¿u ustawnika pozycyjnego na zaworze jest do-
wolny. Kierunek dzia³ania zale¿y od sposobu zamontowania
ustawnika pozycyjnego i ³¹cznika oraz p³yty kierunkowej.
Sprê¿yny pomiarowe nale¿y dobraæ wed³ug tabeli 4.

Monta¿ na si³owniku obrotowym (rys. 13)
Ustawniki pozycyjne mog¹ byæ zamontowane na si³owniku
obrotowym typu 3278 lub na dowolnym si³owniku obrotowym
z elementami sprzêgaj¹cymi wed³ug VDI/VDE 3845 za pomo-
c¹ elementu poœrednicz¹cego (2). Ruch obrotowy si³ownika
przenoszony jest na krzywkê tarczow¹ (7) powoduj¹c zmianê
po³o¿enia zaworu i ustawnika pozycyjnego. W celu odczytu
krzywki tarczowej na dŸwigni (5) ustawnika pozycyjnego za-
montowano czujnik rolkowy (3). Oferujemy ró¿ne krzywki tar-
czowe w zale¿noœci od wymaganej charakterystyki zaworu
(np. liniowej lub sta³oprocentowej).
W wypadku si³owników bezsprê¿ynowych, zasilanych dwu-
stronnie potrzebny jest dodatkowo pneumatyczny wzmacniacz
dwukierunkowy wytwarzaj¹cy ciœnienie steruj¹ce o przeciw-
nej fazie.

Przy doborze sprê¿yny pomiarowej nale¿y zwracaæ uwagê na:
wartoœæ zadan¹ przy pracy 
z dzielonym zakresem sprê¿yna pomiarowa 1
wartoœæ zadan¹ przy pe³nym 
zakresie sygna³u sprê¿yna pomiarowa 2
Ustawnik pozycyjny dostarczany jest wraz ze sprê¿yn¹ pomia-
row¹ 1, sprê¿ynê pomiarow¹ 2 nale¿y zamówiæ w wyposa¿e-
niu dodatkowym dla si³owników obrotowych.

zgodnie z VDI/VDE 3845

dla typu 3278 
firmy SAMSON
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Tabela 4 · Dobór skoku i sprê¿yny pomiarowej 
          w wypadku monta¿u wed³ug DIN EN 60534

Skok [mm] Sprê¿yna pomiarowa

7,5 … 15 2

> 15 …  60 1

22 … 120 1

Ustawnik pozycyjny dostarczany jest wraz ze sprê¿yn¹ pomia-
row¹ 1, sprê¿ynê pomiarow¹ 2 nale¿y zamówiæ w wyposa¿eniu
dodatkowym.

Rys. 13 · Monta¿ na si³owniku obrotowym

Rys. 12 · Monta¿ na zaworze z kolumn¹ wspieraj¹c¹
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1 ustawnik pozycyjny  8 wa³ napêdowy
2 element poœrednicz¹cy  9 p³ytka
3 dŸwignia z czujnikiem rolkowym 10 jarzmo
4 ³¹cznik 11 sprzêg³o
5 dŸwignia uk³adu sterowania 15 ³¹cznik
6 podzia³ka 15.1 p³yta dociskowa
7 krzywka tarczowa 16 suwak zaciskowy



Wymiary w mm

Us
zasilacz

wyjœcie    zasilanie

zawór elektro-
magnetyczny

sygna³
steruj¹cy
i [mA]

wyjœcie   zasilanie

sygna³
steruj¹cy
i [mA]

zasilacz do opcjonalnego
sygnalizatora po³o¿enia
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Rys. 14.1 · Typ 3766

Rys. 14.2 · Typ 3767

wejœcie

oznaczenie
(A), (B) z ty³u

wzmacniacz separuj¹cy
zgodnie z EN 60947-5-6

wzmacniacz separuj¹cy
zgodnie z EN 60947-5-6

Materia³y (WN = nr materia³u)

Korpus

 wykonanie specjalne

odlew ciœnieniowy z aluminium,
chromianowany i powlekany tw. sztucznym
stal CrNiMo, WN 1.4404 (316 L)

Elementy zewnêtrzne stal nierdzewna WN 1.4571 i WN 1.4305

Membrana pomiarowa kauczuk fluorosilikonowy

Pod³¹czenie elektryczne
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Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 3766

Rodzaj certyfikatu Numer certyfikatu Data Uwagi

Œwiadectwo kontroli typu PTB 01 ATEX 2171 26.11.2001  II 2 G EEx ia IIC T6

Certyfikat zgodnoœci PTB 01 ATEX 2195 X 07.03.2002  II 3 G EEx nA II T6

Œwiadectwo zgodnoœci PTB-Nr. Ex-89.C.2165 06.11.1989 EEx ia IIC T6

1. za³¹cznik 12.02.1991 sygnalizator po³o¿enia

2. za³¹cznik 17.01.1992 wy¿sze parametry Ex-i

3. za³¹cznik 22.11.1993 –45°C temperatura otoczenia

4. za³¹cznik 13.06.1995 wtyczka okr¹g³a

5. za³¹cznik 11.07.1997 zawór elektromagnetyczny, sygnalizator po³o¿enia

Certyfikat SEV 98.5. 50771.04 24.04.1998 EEx ia IIC T4, T5

Certyfikat GOST 2002.C299 26.12.2002 1 Ex ia IIC T6 X; wa¿ny do 01.01.2008

Certyfikat CZ 08.95.0292/J03058 08.11.1995 EEx ia IIC T6; wa¿ny do 31.12.1998

Certyfikat CSA LR 54227-11 29.01.1991 Class I, Div 1, Groups A, B, C, D

Encl. 3 21.04.1992 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

LR 54227-17 03.02.1993 sygnalizator po³o¿enia

LR 54227-27 17.09.1997 Groups A, B, C, D

Certyfikat FMRC J.I. 2V9A9.AX 18.11.1991 Class I, II, III Div. 1; Groups A, B, C, D, E, F i G

J.I. 4W9A0.AX 22.04.1993 sygnalizator po³o¿enia

20.10.1998 rewizja: sygnalizator po³o¿enia

NEMA 3R J.I. 0W 4 A0.AX 19.02.1991

Certyfikaty EEx d dla przetworników i/p typu 6116 (rys. 2) wyszczególnione zosta³y w karcie katalogowej T 6116.

Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla ustawników pozycyjnych typu 3767

Rodzaj certyfikatu Numer certyfikatu Data Uwagi

Œwiadectwo kontroli typu PTB 01 ATEX 2167 29.11.2001  II 2 G EEx ia IIC T6
Certyfikat zgodnoœci
   1. uzupe³nienie

PTB 01 ATEX 2170 X 07.03.2002
28.05.2003

 II 3 G EEx nA II T6; Typ 3767-8 Zone 2

Œwiadectwo zgodnoœci PTB-Nr. Ex-89.C.2166 06.11.1989 EEx ia IIC T6
1. za³¹cznik 12.02.1991 sygnalizator po³o¿enia

2. za³¹cznik 17.01.1992 wy¿sze parametry Ex-i

3. za³¹cznik 15.01.1993 dodatkowe wartoœci Ex-i

4. za³¹cznik 22.11.1993 –45°C temperatura otoczenia

5. za³¹cznik 13.06.1995 zmieniona technika pod³¹czenia

6. za³¹cznik 11.07.1997 zmieniona budowa wewnêtrzna i tabliczka znamionowa

Certyfikat SEV 98.5 50771.05 24.04.1998 EEx ia IIC T4, T5

Certyfikat GOST 2002.C299 26.12.2002 1 Ex ia IIC T6 X; wa¿ny do 01.01.2008
Certyfikat CZ 08.95.0293/J03059 08.11.1995 EEx ia IIC T6; wa¿ny do 31.12.1998

Certyfikat BKI
   1. przed³u¿enie

Ex-98-C.001
23.02.2002

EEx ia IIC T4, T5, T6
wa¿ny do 30.06.2003

Certyfikat CSA LR 54227-11 29.01.1991 Class I, Div. 1; Groups A, B, C, D
21.04.1992 Class I, Div. 2

LR 54227-17 03.02.1993 Encl. 3; sygnalizator po³o¿enia
LR 54227-26 17.09.1997 Div. 1, Group A, B, C, D, E, F, G

Certyfikat FM J.I. 2 V 9 A9.AX 18.11.1991 Class I, II i III, Div. 1, Group A, B, C, D, E, F, G
NEMA 3R J.I. 0W 4 A0.AX 19.02.1992

Certyfikat FM J.I. 4 W 9 A0.AX 22.04.1993 sygnalizator po³o¿enia

J.I. 5Y2 A3.AX 26.04.1995 Div. 2
20.10.1998 rewizja: sygnalizator po³o¿enia

Certyfikat AUS Ex 1478 X 04.08.1993 Ex ia IIC T6, Class I Zone 0
Ex 1482 04.08.1993 Ex n IIC T6, Class I Zone 2

JIS C-13674 11.07.2002 Ex ia IIC T6; przed³u¿enie
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Wyposa¿enie dodatkowe
Przystawka 1⁄2 NPT dla przy³¹czy elektrycznych
Sprê¿yna pomiarowa 2

Dodatkowe parametry
bez/z manometrem ciœnienia steruj¹cego/zasilaj¹cego
do zabudowy na zaworze regulacyjnym
nastawiona wartoœæ zadana
kierunek dzia³ania wprost/odwrotny

dla ustawników z indukcyjnymi ³¹cznikami zbli¿eniowymi
chor¹giewka steruj¹ca wysuniêta – styk zwarty
chor¹giewka steruj¹ca wsuniêta – styk rozwarty

do monta¿u na si³owniku typu 3277
powierzchnia membrany: 120/240/350/700 cm2

do monta¿ wed³ug DIN EN 60534-6 (NAMUR)
skok:  ... mm

do monta¿u na zaworze z kolumn¹ wspieraj¹c¹
skok:  ... mm
œrednica kolumny:  ... mm

do monta¿ na si³owniku obrotowym typu 3278, 
powierzchnia membrany 160 lub 320 cm2

si³ownik wed³ug VDI/VDE 3845, 
prosty lub zasilany dwustronnie
z zaworem o charakterystyce liniowej
z zaworem o charakterystyce sta³oprocentowej
k¹t obrotu 70°/75°/90°

W wypadku zamówienia samych ustawników pozycyjnych bez
podania parametrów konkretnego zaworu regulacyjnego ele-
menty monta¿owe nale¿y skompletowaæ na podstawie instrukcji
EB 8355-1 (dla typu 3766) lub EB 8355-2 (dla typu 3767).

Zmiany techniczne zastrze¿one

9 T 8355 PL

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu 3766- 0 1 0 0

3767- 0 1 0
Wykonanie Ex

brak 0
  II 2G EEx ia IIC T6 1
CSA/FM, iskrobezp. 3
  II 3 G EEx nA II T6 8

Wyposa¿enie dodatkowe
indukcyjne
wy³¹czniki zbli¿eniowe
brak 0
z dwoma wy³¹cznikami

typu SJ 2-SN 2
zawór elektromagnetyczny
brak 0
 6 V DC 2
12 V DC 3
24 V DC 4
analogowy sygnalizator 

po³o¿enia 6 0
Pod³¹czenie pneumatyczne

1⁄4 – 18 NPT 1
ISO 288/1-G 1⁄4 2

Pod³¹czenie elektryczne
brak (tylko typ 3766 

bez wyposa¿enia dodatkowego) 0
M 20x1,5 niebieski 1
M 20x1,5 czarny 2

Wykonanie specjalne
brak 0
obudowa ze stali CrNiMo 2

Wartoœæ zadana (tylko dla typu 3767)
4 do 20 mA 1
0 do 20 mA 2
1 do  5 mA 3

Tylko jako sygnalizator po³o¿enia
3766 6 0 0 0 0 0 9 0
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