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Vegye figyelembe a beüzemelési és kezelési útmutatóban foglaltakat

Ez a beüzemelési és kezelési leírás az eszköz biztonságos felszerelését és üzemelteté-
sét szolgálja. Ezen utasítások betartása kötelező a SAMSON eszközök rendeltetéssze-
rű üzemeltetéséhez.

 Î Olvassa el figyelmesen az útmutatóban foglaltakat, majd őrizze meg gondosan egy 
esetleges jövőbeni felhasználásra.

 Î Amennyiben kérdése van az útmutatóval kapcsolatban, keresse fel a SAMSON 
After-sales osztályát (aftersalesservice@samson.de).

Az eszközökhöz tartozó szerelési és kezelési útmutató a csomag 
részét képezi. A legfrissebb dokumentáció elérhető weblapunkon: 
www.samson.de > Service & Support > Downloads > 
Documentation.

 Megjegyzések és jelentésük 

Veszélyes helyzetek, amelyek súlyos- 
vagy halálos sérülésekhez vezethetnek

Veszélyes helyzetek, amelyek súlyos- sé-
rülésekhez vezethetnek

Lehetséges anyagi kár vagy hibás műkö-
dés

Kiegészítő információk

Gyakorlati Tanácsok

VESZÉLY!

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!

Információ

Tipp
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Biztonsági előírások és intézkedések

1 Biztonsági előírások és intézkedések
Rendeltetésszerű használat
A SAMSON TROVIS 3793 pozicionáló a pneumatikus szabályzószelepekre van felsze-
relve, használata a szelep pozíciójának a vezérlőjelhez történő hozzárendelésére törté-
nik.. A berendezés pneumatikus modulok és/vagy opcionális modulok hozzáadásával 
frissíthető, illetve tervezése pontosan meghatározott feltételek között történő működte-
tésre történt (pl.: üzemi nyomás, hőmérséklet). Éppen ezért a kezelőknek meg kell bizo-
nyosodnuk arról, hogy a pozicionnáló használata csak olyan alkalmazásokra történik, 
ahol az üzemi feltételek megfelelnek a műszaki adatoknak. Amennyiben a kezelőknek 
az előírttól eltérő alkalmazásokhoz vagy feltételek esetén kell használniuk a pozicioná-
lót, lépjen kapcsolatba a SAMSON. vállalattal.
A SAMSON nem vállal felelősséget a berendezésnek az előírttól eltérő nem megfelelő 
használata miatti, valamint a külső erők vagy bármilyen más külső tényező miatt fellépő 
hibákért.

 Î Tanulmányozza a műszaki adatlapot az alkalmazási területek és korlátok, valamint 
a lehetséges felhasználás megismerésének érdekében.

Észszerűen előrelátható nem megfelelő használat
A TROVIS 3793 pozicionáló nem alkalmas az alábbi alkalmazásokhoz:

 − A méretezés során és a műszaki adatlapban meghatározott határértékektől eltérő 
használat

Továbbá, az alábbi tevékenységek nem felelnek meg a rendeltetésnek megfelelő hasz-
nálattal:

 − Nem eredeti alkatrészek használata
 − Olyan karbantartási műveletek végzése, amelyet nem a SAMSON írt előt

Üzemeltető személyek képzettsége
A pozicionálót csak megfelelően képzett személyek szerelhetik fel, indíthatják el és 
szervizelhetik; az elfogadott ipari előírások és gyakorlatok figyelembevételével. Ezen 
szerelési és üzemeltetési utasítás szerint a 'képzett személyzet' olyan személyekre vo-
natkozik, akik képesek megítélni a rájuk bízott munkát, és felismerik a lehetséges ve-
szélyeket képzésüknek, tudásuknak és tapasztalataiknak köszönhetően, valamint az al-
kalmazandó szabványok ismeretével rendelkeznek.
A készülék robbanásvédett változatait csak olyan személyzet üzemeltetheti, aki speciá-
lis képzésben vagy tájékoztatásban részesült, vagy aki felhatalmazást kapott arra, hogy 
veszélyes területeken robbanás-védett készülékeken dolgozzon.
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Egyéni védőfelszerelések
A pozicionáló közvetlen kezeléséhez nincs szükség egyéni védőfelszerelésre. A sza-
bályzószelepeken történő beavatkozásra a berendezés felszerelésekor és eltávolítása-
kor lehet szükség.

 Î Tartsa be a szelep dokumentációjában meghatározott egyéni védőfelszerelésekre 
vonatkozó követelményeket.

 Î Egyeztesse az üzem kezelőjével a további védőfelszerelésekre vonatkozó előíráso-
kat.

Felülvizsgálatok és egyéb módosítások
A SAMSON által nem engedélyezett felülvizsgálatok, termékátalakítások vagy -módosí-
tások. Ezeket a felhasználó saját kockázatára végzik, és akár biztonsági veszélyekhez 
vezethetnek. Továbbá előfordulhat, hogy a termék többé nem felel meg a rendelte-
tésszerű használathoz előírt követelményeknek.

Biztonsági jellemzők
Táplevegő-kimaradás esetén a pozicionáló leszellőzteti a meghajtót, ezáltal a szelepet 
a meghajtó által meghatározott biztonsági helyzetbe juttatja. Az elektromos jel kimara-
dása esetén a pozicionáló pneumatikus kimenetei vagy leszellőznek vagy nyomás alá 
kerülnek a pneumatikus modulok kombinációjától függően (lásd Lap 14 az alábbi olda-
lon: 71).

Maradék veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés
A pozicionáló közvetlen hatással van a szabályzószelepre. A személyi vagy anyagi sé-
rülés elkerülése érdekében az üzem kezelőinek és az üzemeltető személyzetnek meg 
kell akadályozniuk a veszélyeket, amelyek a szabályzószelepben a közeg, az üzemi 
nyomás, az állítónyomás vagy a mozgó alkatrészek miatt lépnek fel. Be kell tartaniuk je-
len szerelési és kezelési útmutatóban, különösen a telepítésre, az indításra és a szervi-
zelésre vonatkozó valamennyi veszélyre vonatkozó előírást, figyelmeztetést és óvintéz-
kedést.
Amennyiben a táplevegő-nyomás eredményeként elfogadhatatlan mozgások vagy erők 
lépnek fel a pneumatikus meghajtóban, akkor azt a megfelelő táplevegő-reduktorral kor-
látozni kell.
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A kezelő felelősségei
A kezelő felelős a megfelelő működtetésért és a biztonsági előírások betartásáért. A ke-
zelők kötelesek átadni ezt a szerelési és kezelési útmutatót a kezelő személyzetnek, és 
utasításokat adni nekik a megfelelő működésről. Továbbá, a kezelőnek biztosítania kell, 
hogy a kezelő személyzet vagy harmadik személyek ne legyenek kitéve semmilyen ve-
szélynek.

Az üzemeltető személyzet felelőssége
Az üzemeltető személyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie ezt a szerelési és ke-
zelési útmutatót, valamint a meghatározott veszélyre vonatkozó előírásokat, figyelmez-
tetéseket és óvintézkedéseket. Ezenkívül a kezelő személyzetnek ismernie kell az alkal-
mazandó egészségügyi, biztonsági és balesetmegelőzési rendeleteket, amelyeket be 
kell tartani.

Robbanásvédett eszközök szervizelése
Ha az eszköz egyik olyan alkatrésze szorul szervizelésre, amelyen a robbanásvédelem 
alapszik, akkor az eszközt nem szabad addig újra üzembe helyezni, amíg egy képesí-
tett ellenőr a robbanásvédelmi követelményeknek megfelelően nem értékelte, ellenőrző 
tanúsítványt nem adott ki vagy a készüléken el nem helyezte a megfelelőségi jelzést. 
Képesített ellenőr vizsgálata nem szükséges, amennyiben a gyártó rutin tesztet végez 
a berendezésen a működésbe történő visszahelyezés előtt. Dokumentálja a rutin teszt 
sikerességét a készülékre megfelelőségi jelet ragasztva. A robbanásbiztos komponen-
seket csak eredeti, a gyártó által rutin vizsgálaton átesett komponensekre cserélje ki.
Azoknak az eszközöknek, amelyek már használatban voltak veszélyes területen kívül, 
és a jövőben a veszélyes területeken belül terveznek használni, meg kell felelniük 
a szervizelt eszközökön található biztonsági előírásoknak. A veszélyes területen belül 
történő működtetés előtt tesztelje az eszközöket a robbanásbiztos berendezések szervi-
zelésére vonatkozó specifikációknak megfelelően.

Karbantartás, kalibrálás és munka a berendezésen
 Î Csak gyújtószikramentes áramerősség-/feszültségkalibrátorokat és mérőműszereket 
használjon a gyújtószikramentes áramkörökkel való összekapcsolásnál, a berende-
zés ellenőrzéséhez vagy kalibrálásához a veszélyes területen belül vagy kívül.

 Î Vegye figyelembe a maximálisan megengedhető értékeket, amelyek a gyújtószikra-
mentes áramkörök tanúsítványaiban kerültek meghatározásra.
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Hivatkozott szabványok és rendeletek
A CE jelöléssel ellátott eszközök megfelelnek a 2014/30/EU, 2014/34/EU és a 2011/65/
EU (RoHS) irányelv előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatok az útmutató végén talál-
hatók.

Hivatkozott dokumentáció
Az alábbi dokumentumok a jelen szerelési és kezelési útmutatón felül alkalmazandók:

 − Kezelési útmutató szelepdiagnosztikához: u EB 8389-2
 − Azon komponensek szerelési és üzemelési útmutatói, amelyekre a pozicionálót sze-

relik fel (szelep, meghajtó, szeleptartozékok stb.).

1.1 Lehetséges súlyos személyi sérülésre vonatkozó 
megjegyzések

VESZÉLY!

Halálos sérülés kockázata robbanásveszélyes légkör kialakulása miatt.

A pozicionáló nem megfelelő telepítése, működtetése vagy karbantartása potenciá-
lisan robbanásveszélyes légkörökben a légkör meggyulladásához vezethet, és ha-
lált okozhat.

 Î Veszélyes területeken az alábbi rendeletek vonatkoznak a telepítésre: 
EN 60079-14 (VDE 0165, 1. rész).

 Î A pozicionáló telepítését, működtetését vagy karbantartását kizárólag olyan 
személyzet végezheti, akik speciális képzésben részesültek, utasításokkal let-
tek ellátva, vagy akik engedéllyel rendelkeznek a robbanásbiztos eszközökön 
végzett munkára veszélyes területeken.

https://www.samson.de/pdf_en/e83892en.pdf
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1.2 Lehetséges személyi sérülésekre vonatkozó 
megjegyzések

FIGYELMEZTETÉS!

A szelepen a mozgó alkatrészek miatt bekövetkező személyi sérülések kocká-
zata.
A pozicionáló inicializálása és a működtetés alatt a meghajtószár a teljes lökettarto-
mányban mozog. Kezek vagy ujjak sérülése lehetséges, ha a szelepbe nyúlnak.

 Î Inicializálás alatt ne tegye a kezeit vagy az ujjait a szelepkengyelbe, és ne érint-
se meg a szelep mozgó alkatrészeit.

1.3 Lehetséges anyagi kárra vonatkozó megjegyzések

MEGJEGYZÉS!

A pozicionáló sérülésének kockázata a nem megfelelő szerelési helyzet miatt.
 Î Ne szerelje fel a pozicionálót úgy, hogy az eszköz hátulja felfelé néz.
 Î Ne tömítse, és ne korlátozza a szellőzőnyílást, amikor az eszközt a helyszínen 
telepítik.

Működési rendellenesség kockázata az indítás nem megfelelő sorrendje miatt.
A pozicionáló csak akkor működik megfelelően, ha a szerelést és beüzemelést az 
előírt sorrendben végzik.

 Î A szerelést és a beüzemelést a 5 szakasznak megfelelően végezze, lásd: 40. 
oldal.

A nem megfelelő elektromos jel a pozicionáló sérülését okozza.
Áramforrást kell használni a pozicionáló elektromos árammal való ellátásához.

 Î Csak áramforrást használjon, soha ne használjon feszültségforrást.
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A terminálok nem megfelelő hozzárendelése a pozicionáló sérülését okozza, 
és működési rendellenességhez vezet.
A pozicionáló megfelelő működése érdekében vegye figyelembe az előírt termi-
nál-hozzárendelést, különösen a használt opciós moduloknál.

 Î Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a pozicionálóhoz és az opciós modu-
lokhoz az előírt terminál-hozzárendelés szerint.

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az opciós modulokat.
A kockázatnak kitett komponensek még kis elektrosztatikus kisülésektől is károsod-
hatnak.

 Î Tartsa be az ESD előírásokat az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően.
 Î Az opciós modulokat csak eredeti csomagolásukban tárolja.

A helytelenül megválasztott nyílások miatt a pozicionáló és az opciós modulok 
sérülésének kockázata.
Az opciós modulok nyílásai megfelelően hozzárendeltek (lásd az alábbi sza-
kaszt:  6.2.2).

 Î Az opciós modulokat csak a kijelölt nyílásokba helyezze be.
Befejezetlen inicializálás miatti működési rendellenesség.
Az inicializálás során a pozicionáló adaptálódik a szerelési helyzethez. A befejezett 
inicializálás után a pozicionáló használatra kész.

 Î Inicializálja a pozicionálót az első beüzemeléskor.
 Î Inicializálja újra a pozicionálót a szerelési pozíció módosítása után.
 Î Inicializálja a pozicionálót a pneumatikus vagy opciós modulok cseréje vagy hoz-
záadása után.

A pozicionáló sérülésének kockázata az elektromos hegesztőberendezés nem 
megfelelő földelése miatt.

 Î Ne földelje az elektromos hegesztőberendezést a pozicionáló közelében.
A nem megfelelő tisztítás az ablak sérülését okozza.
Az ablak Makrolon®-ból készült, és megsérül, ha a tisztítást súroló hatású vagy ol-
dószertartalmú tisztítószerekkel végzi.

 Î Ne dörzsölje szárazon az ablakot.
 Î Ne használjon klór- vagy alkoholtartalmú vagy súroló hatású tisztítószereket.
 Î Használjon nem súroló hatású, puha rongyot a tisztításhoz.
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2 Az eszközön található jelölések

2.1 Adattábla

1 Táplevegő nyomás
2 Jeltartomány
3 Egyszeres és kettős működtetésű pneumatikus modul (igen/nem)
4 2 db független, egyszeres működtetésű pneumatikus modul (igen/nem)
5 Az A nyílás foglalt (igen/nem)
6 A B nyílás foglalt (igen/nem)
7 Nyomásérzékelő (igen/nem)
8 Firmware-verzió
9 Hardververzió
10 Típusszám
11 Konfigurációazonosító
12 Sorozatszám
13 Robbanásbiztos eszköz védelmi típusa
14 Hőmérsékleti határértékek a teszt tanúsítványokban a robbanásbiztos eszközök esetében

Robbanásbiztos verzió Robbanásbiztos védelem nélküli verzió

See technical data for  ambient temperature

A
B

     Single or double acting            
     Independent single acting            

Pneumatic
 output  

SAMSON TROVIS 3793

Supply
Input 4 ... 20 mA DC

Pressure sensor

HART  PositionerR

SAMSON AG  D-60314 Frankfurt Made in Germany

Hardware  Firmware   
Model 3793 - 000
Var.-ID                   Serial no.

2

8 9

11 12
10

1

3 5
6

7

4
A
B

SAMSON TROVIS 3793

Supply
Input 4 ... 20 mA DC

Pressure sensor

     Single or double acting            
     Independent single acting            

0044

* See EU Type Exam. Certificate for further values 
-40 °C £ Ta* £+80 °C

PTB 15 ATEX XXXX
II 2 D Ex ia IIIC T 80 °C Db*  
II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb*

HART  PositionerR

SAMSON AG  D-60314 Frankfurt Made in Germany

Hardware  Firmware     
Model 3793 - 110
Var.-ID                     Serial no.

Pneumatic
 output  

     
     

2

14
8 9

11 12
10

3 5
6

7

4

1

13
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2.2 Opciós modulok
Ha az opciós modulok (lásd az alábbi szakaszt:  6.2) a TROVIS 3793 pozicionálóba 
vannak telepítve, az adott modulok azonosítása érdekében címkét kell ragasztani az 
eszközre.

1 Az opciós modul azonosítókódja
2 Az opciós modul funkciója

Î Lásd: Lap 15 az alábbi oldalon:  76

SAMSON  Z3799  Option module  [    ]
Inductive limit switch 1 / 2, NO
Forced venting

2

1

2.3 Elektronikus modul

10 Típusszám
11 Konfigurációazonosító
12 Sorozatszám

E3793-000

Slot 
C

D

Var.-ID 
Serial no.   

    -12   +11Signal
SERIAL INTERFACE

R

SAMSON  Module  3793

Electronic HART

11
12

10

Opciós modul 
nyíláscímkézése 
(lásd alábbi sza-
kaszt:  6.2.2)

Terminál-hozzárendelés elektromos 
tápellátáshoz (lásd az alábbi sza-
kasz:  5.11.2)
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2.4 Termékkód
Pozicionáló TROVIS 3793- x x x 0 x x x x x x x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 9 9 x x

LCD-vel,  önbeállító, HART® kommunikációval
Robbanásvédelem
nélkül 0 0 0

ATEX

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db 1 1 0

II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db 5 1 0
II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db 8 1 0

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc 8 5 0

EAC

1Ex ia IIC T4/T6 Gb X
Ex ia IIIC T85°C Db X 1 1 3

2Ex nA IIC T4/T6 Gc X
Ex tb IIIC T85°C Db X 8 1 3

IECEx

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T 85 °C Db 1 1 1

Ex tb IIIC T 85 °C Db 5 1 1
Ex nA IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T 85 °C Db 8 1 1

Ex nA IIC T4/T6 Gc 8 5 1

FM

IS I., II., III. osztály, 1. részleg, 
A, B, C, D, E, F, G csoportok; 4X típus
NI I., II., III. osztály, 2. részleg,  
A, B, C, D, E, F, G csoportok; 4X típus
I. osztály, 1. zóna, AEx ia IIC; 4X típus

1 3 0

NEPSI

Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex iaD 21 T85 1 1 2

Ex tD A21 IP66 T85°C 5 1 2
Ex nA IIC T6...T4 Gc
Ex tD A21 IP66 T85°C 8 1 2

Ex nA IIC T4...T6 Gc 8 5 2
Pneumatika
Egyszeres / kettős működtetés, KV = 0,35 0 1
Egyszeres/kettős működtetésű, KV = 0,70 0 2
Egyszeres működtetésű, 2x független KV = 0,35 0 3
1. opciós modul (C nyílás)
Modul nélkül/álmodul 0 0
Szoftveres végálláskapcsolók + Bináris kimenet (NAMUR), [N] 1 0
Szoftveres végálláskapcsolók + Bináris kimenet (PLC), [X] 1) 1 1
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Pozicionáló TROVIS 3793- x x x 0 x x x x x x x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 9 9 x x

Helyzettávadó + Bináris bemenet/kimenet (NAMUR), [T] 4 0
Kényszerített szellőztetés + Bináris bemenet/kimenet (NAMUR), [V] 8 0
2. opciós modul (D nyílás)
Modul nélkül/álmodul 0 0
Szoftveres végálláskapcsolók + Bináris kimenet (NAMUR), [N] 1 0
Szoftveres végálláskapcsolók + Bináris kimenet (PLC), [X] 1) 1 1
Induktív végálláskapcsolók + Bináris kimenet (NAMUR), [P];  
–50 - +85 °C

1 5

Mechanikus végálláskapcsolók, [M]; –40 - +85 °C 3 0

Helyzettávadó + Bináris bemenet/kimenet (NAMUR), [T] 4 0
Nyomásérzékelők
nélkül 0
Standard (9. tápellátás, 138. kimenet, 238. kimenet); –40 - +85 °C 1
Elektromos csatlakozás
M20x1,5 (egy kábelbevezetés, három vakdugó) 1
½-14 NPT (egy kábelbevezetés, három vakdugó) 4
Ház anyaga
Alumínium (standard) 0
Speciális alkalmazások
nélkül 0
További tanúsítvány
nélkül 0
Megengedhető környezeti hőmérséklet
Standard: –20 - +85 °C, műanyag kábelbevezetés 0
–40 - +85 °C fém kábelbevezetés 1
–55 - +85 °C, alacsony hőmérsékletű verzió fém kábelbevezetéssel 2
Kijelző szövege különböző nyelveken
Standard (angol és német) 0
Speciális verzió
nélkül 0
Burkolat ablak nélkül 1
Hardververzió
1.00.00 9 9
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Pozicionáló TROVIS 3793- x x x 0 x x x x x x x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 9 9 x x

Firmware-verzió
1.00.05 9 6

1) A szoftveres végálláskapcsolókhoz tartozó opciós modul + bináris kimenet (PLC), [X] nem érhető el a robba-
násbiztos verzióban.
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3 Kialakítás és működési elv 
 Î Lásd: 1. ábra

A TROVIS 3793 elektropneumatikus pozi-
cionáló pneumatikus szabályzószelepekre 
van felszerelve, és a szelep pozíciójának 
(szabályozott x változó) vezérlőjelhez (w 
alappont) történő hozzárendeléséhez 
használatos. A pozicionáló összehasonlítja 
a vezérlőrendszer elektromos vezérlőjelét 
a szabályzószelep löketével vagy nyílás-
szögével, és nyomást vezérel ki a pneu-
matikus meghajtó számára. A pozicionáló 
fő alkotóelemei az érintkezésmentes löket-
érzékelő rendszer (2), a pneumatikus 
rendszer és a mikrovezérlővel ellátott 
elektronikus rendszer (4). A standard ver-
zió kimenete egyszeres vagy kettős mű-
ködtetésű; ami azt jelenti, hogy a 138. és 
a 238. kimenet egyaránt biztosítja a kime-
neti változót és irányítja a vezérlőnyomást 
a meghajtó felé.
A pozicionáló konfigurálható úgy, hogy 
megfeleljen az alkalmazás követelményei-
nek, legfeljebb két pneumatikus modul (A, 
B) és elektronikus opciós modul (C, D) 
hozzáadásával. A pneumatikus modulok fp 
alkotóelemei a mikrokvezérlő, amely egy 
i/p átalakítót működtet downstream orsó-
szeleppel. A használt meghajtótól függően 
a pozicionáló egyik kimenete lezárható 
egyszeres működtetésű funkció elérésé-
hez. Az opciós modulok továbbá egyedi 
funkciókat biztosítanak, pl. a végpozíciók 
felismerése. Az alábbi szakaszban találha-
tó egy lista: 6.2.1.

A szelep pozíciója forgási szögként vagy 
löketként kerül tovbbításra a felvevőkar-
hoz, onnan a löketérzékelőhöz (2), majd 
a 4 mikrovezérlőhöz kerül továbbításra. A 
mikrovezérlőben található PID algoritmus 
összehasonlítja a (2) löketérzékelő által 
mért szeleppozíciót a vezérlőrendszer ál-
tal kiadott 4 - 20 mA egyenáramú vezérlő-
jellel az A/D konverter által történő átalakí-
tást követően (3). Szabályozás eltérés 
esetén a pneumatikus modul (A, B) 
a meghajtót (1) leszellőzteti vagy levegő-
vel való feltölti. Ennek eredményeként 
a szelep záróteste (pl. kúp) a vezérlőjel ál-
tal meghatározott pozícióba mozdul.
A pneumatikus modult levegővel látják el. 
A modul kimenetén az áramlási mennyisé-
get szoftver korlátozza.
A pozicionáló forgó nyomógombbal (9) 
működtethető a sima szöveges kijelző (8) 
menüjén keresztül.
A bővített EXPERTplus diagnosztikai 
rendszer a pozicionálóba van beépítve. 
Információval szolgál a szabályzószelepről 
és a pozicionálóról, és diagnosztikai illetve 
állapotüzeneteket hoz létre, amelyek 
gyors hibameghatározást tesznek 
lehetővé.
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A B D
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1
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6 9

7
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4
M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

AA Az A pneumatikus modul nyílása
B A B pneumatikus modul nyílása
C A C opciós modul nyílása
D A D opciós modul nyílása

1 Szabályzószelep
2 Löketérzékelő
3 A/D konverter
4 Mikrovezérlő
5 Nyomásérzékelők
6 Kommunikációs interfész
7 HART® csatlakozás
8 Kijelző
9 Forgó nyomógomb

M Elérhető opciós modulok (lásd: 6.2 az alábbi oldalon:74)
M.1 Szoftveres végálláskapcsolók bináris kimenettel (NAMUR)
M.2 Szoftveres végálláskapcsolók bináris kimenettel (PLC)
M.3 Induktív végálláskapcsolók bináris kimenettel (NAMUR)
M.4 Mechanikus végálláskapcsolók
M.5 Helyzettávadó bináris bemenettel és kimenettel
M.6 Kényszerített szellőzés bináris bemenettel és kimenettel

1. ábra: Blokkdiagram
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3.1 Verziók
A TROVIS 3793 elektropneumatikus pozi-
cionáló egyszeri vagy kettős működtetésű 
pozicionálóként használható, a rendelke-
zésre álló pneumatikus modulok kombiná-
ciójától függően.
A moduláris kialakítás lehetővé teszi kü-
lönféle opcionális kiegészítőfunkciók hoz-
záadását, és a pozicionálónak a speciális 
követelményekhez való adaptálását 
a helyszínen.
Opcionális modulokra vonatkozó részletek

 Î Lásd az alábbi szakaszt: 6 az alábbi 
oldalon: 69.

3.2 A felszerelés módjai
A TROVIS 3793 pozicionáló a következő 
felszerelési módokhoz alkalmazható, 
a megfelelő tartozékok felhasználásával 
(lásd az alábbi szakaszt: 3.5):

 − Samson-integrált felszerelés az 
alábbira:  3277 típusú meghajtó
A pozicionálót a kengyelre szerelik fel. 
A jelnyomás a meghajtóhoz egy csat-
lakozóblokkon keresztül csatlakozik: 
a meghajtókengyelen található furat ál-
tal belsőleg a "meghajtószár kifelé mo-
zog" biztonsági helyzet esetén, illetve 
egy külső impulzusvezetéken keresztül 
a "meghajtószár befelé mozog" bizton-
sági helyzet esetén

 Î Lásd az alábbi szakaszt: 5.3

 − A meghajtók csatlakozásai az aláb-
binak megfelelően: IEC 60534-6:
A pozicionáló NAMUR konzollal kerül 
felszerelésre a vezérlőszelepre.

 Î Lásd az alábbi szakaszt: 5.4

 − Csatlakoztatás forgató hajtóműhöz 
az alábbinak megfelelően: VDI/
VDE 3845:
A pozicionáló a forgató hajtóműre van 
felszerelve a megfelelő tartozékokkal.

 Î Lásd az alábbi szakaszt: 5.5

 − Az alábbinak megfelelő csatlakozta-
tás: VDI/VDE 3847:
A VDI/VDE 3847 szerinti csatlakozta-
tás a megfelelő tartozékokkal lehetővé 
teszi a pozicionáló gyors cseréjét a fo-
lyamat futása alatt.

 Î Lásd az alábbi szakaszt: 5.7

3.3 Konfiguráció a TROVIS-
VIEW szoftver 
segítségével

A pozicionáló a SAMSON TROVIS-VIEW 
szoftverrel konfigurálható (4-es verzió). 
Erre a célra a pozicionáló digitális 
interfésszel rendelkezik (SSP), amely 
lehetővé teszi, hogy a számítógép USB 
portjához adapterkábellel csatlakoztassa.
A TROVIS-VIEW szoftver lehetővé teszi 
a felhasználó részére a pozicionáló egy-
szerű konfigurálását, valamint a folyamat 
paraméterek online megtekintését.

A TROVIS-VIEW ingyenesen letölthető 
a weboldalunkról: www.samson.de > 
Service & Support > Downloads > 
TROVIS-VIEW.

Megjegyzés
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3.4 Az eszköz áttekintése és a kezelésvezérlők

1 Földelő csatlakozás
2 SSP interfész
3 Jelbemenet terminál
4 Kapcsoló kényszerített szellőztetéshez
5 Kijelző
6 Forgó nyomógomb
7 Inicializálás billentyű (INIT)
8 A tengely zárása

7

8

6

2 1

6 5

3
4

1

2. ábra: Kezelőszervek
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3.5 Tartozékok

Lap 1: Általános tartozékok

Rendeltetési hely Rendelési 
szám

Alumínium ál lemez pneumatikus csatlakozásokhoz
Rozsdamentes acél ál lemez pneumatikus csatlakozásokhoz

1402-1079
1402-1438

Kábeltömszelence M20x1,5

Fekete műanyag (6 - 12 mm rögzítési tartomány) 8808-1011

Kék műanyag (6 - 12 mm rögzítési tartomány) 8808-1012

Nikkellel bevont sárgaréz (6 - 12 mm rögzítési tartomány) 1890-4875

Nikkellel bevont sárgaréz (10 - 14 mm rögzítési tartomány) 1992-8395

Rozsdamentes acél 1.4305 (8 - 14,5 mm rögzítési tartomány) 8808-0160

Adapter M20x1,5 - ½ NPT
Szinterezett alumínium 0310-2149

Rozsdamentes acél 1400-7114

M kar 0510-0510

L kar 0510-0511

XL kar 0510-0512

XXL kar 0510-0525

TROVIS-VIEW 6661

USB interfész adapter (SAMSON SSP interfész a számítógép USB portjához), beleértve a TRO-
VIS-VIEW CD-ROM-ot 1400-9740

Tartalékalkatrész-készlet, amely az alábbiakat tartalmazza:
 − 2x öntött tömítés a pneumatikus interfészhez
 − 4x szűrő
 − 2x fedőpánt kapocs

1402-1582
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Lap 2: Közvetlen csatlakozó a 3277-es típushoz (5.3. szakasz)

Összeszerelési alkatrészek/tartozékok Rendelési 
szám

Standard összeszerelő készlet közvetlen csatlakozáshoz a meghajtókhoz (240, 350, 355, 700, 750 cm²) 1400-7453

Csatlakozó blokk tömítéssel és csavarral
G ¼ 1400-8819

¼ NPT 1402-0901

Nyomásmérő szerelő készlet legfeljebb 6 barig (kimenet/ellátás)
Rozsdamentes acél/sárgaréz 1402-0938

Rozsdamentes acél/rozsdamentes acél 1402-0939

Csővezeték csavarillesztékekkel 1) Rendelési 
szám

Meghajtó (240 cm²), acél
G ¼/G 3/8 1400-6444

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0911

Meghajtó (240 cm²), rozsdamentes acél
G ¼/G 3/8 1400-6445

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0912

Meghajtó (350 cm²), acél
G ¼/G 3/8 1400-6446

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0913

Meghajtó (350 cm²), rozsdamentes acél
G ¼/G 3/8 1400-6447

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0914

Meghajtó (355 cm²), acél
G ¼/G 3/8 1402-0972

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0979

Meghajtó (355 cm²), rozsdamentes acél
G ¼/G 3/8 1402-0973

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0980

Meghajtó (700 cm²), acél
G ¼/G 3/8 1400-6448

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0915

Meghajtó (700 cm²), rozsdamentes acél
G ¼/G 3/8 1400-6449

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0916

Meghajtó (750 cm²), acél
G ¼/G 3/8 1402-0974

¼ NPT/3/8 NPT 1402-0981

Meghajtó (750 cm²), rozsdamentes acél
G ¼/G 3/8 1402-0975

¼ NPT/3/8 NPT rt1402-0982

1) "Meghajtószár befelé mozog" műveleti irány esetében; 
felső membránkamra légtelenítésével; 
membránkamra légtelenítése "meghajtószár meghosszabbodik" műveleti irány esetében
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Lap 3: Rögzítés NAMUR bordához vagy rögzítés rúd típusú kengyelhez 1) az IEC 
60534-6 szerint (lásd: 5.4. szakasz)

Löket 
mm-ben Kar Meghajtó esetén Rendelési 

szám

5 - 50 M2) Meghajtók egyéb gyártóktól és 3271-es típus 240 - 750 cm² hasznos felülettel 1400-7454

14 - 100 L Meghajtók egyéb gyártóktól és 3271-es típus 1000 és 1400-60 cm² 1400-7455

30 vagy 60 L

3271-es típus, 1400-120 és 2800 cm²-es verziók 30/60 mm lökettel 1400-7466

Szerelési konzol Emerson és Masoneilan lineáris meghajtóhoz (továbbá IEC 60534-6 szab-
ványnak megfelelő szerelési készlet szükséges a lökettől függően). Lásd fenti sorok. 1400-6771

Valtek 25/50-es típus 1400-9554

40 - 200 XL Meghajtók egyéb gyártóktól és 3271-es típus, 1400-120 és 2800 cm² és 120 mm lökettel 1400-7456

60 - 300 XXL Meghajtók egyéb gyártóktól és 3271-es típus, 1400-250 cm² 250 mm lökettel 1402-0806

Tartozékok Rendelési 
szám

Csatlakozó lemez, alumínium
G ¼ 1402-1434

¼ NPT 1402-1435

Csatlakozó lemez, rozsdamentes acél
G ¼ 1402-1436

¼ NPT 1402-1437

Nyomásmérő konzol, két nyomásmérő, alumínium
G ¼ 1402-1599

¼ NPT 1402-1600

Nyomásmérő konzol, két nyomásmérő, rozsdamentes acél
G ¼ 1402-1601

¼ NPT 1402-1602

Nyomásmérő konzol, három nyomásmérő, alumínium
G ¼ 1402-1578

¼ NPT 1402-1579

Nyomásmérő konzol, három nyomásmérő, rozsdamentes acél
G ¼ 1402-1580

¼ NPT 1402-1581

Nyomásmérő szerelési készlet, két nyomásmérővel max. 6 barig

Rozsdamentes acél/sár-
garéz 1402-0938

Rozsdamentes acél/rozs-
damentes acél 1402-0939

Nyomásmérő szerelési készlet, két nyomásmérővel max. 10 barig 1402-1583

Nyomásmérő szerelési készlet, három nyomásmérővel max. 10 barig 1402-1528

1) 20 - 35 mm-es rúdátmérő
2) Alap esetben az M karral kerül szállításra a készülék.
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Lap 4: A VDI/VDE 3847 szerint

Szerelési alkatrészek Rendelési 
szám

VDI/VDE 3847-es interfész adapter a TROVIS 3793-hez 1402-1527

Nyomásmérő szerelési készlet, három nyomásmérővel max. 10 barig 1402-1528

VDI/VDE 3847-es interfész adapter1) a 3730-as típushoz 1402-0257

Szerelési készlet a SAMSON 3277-es típusú meghajtóhoz való csatlakoztatáshoz, 175 - 750 cm² 1402-0868

Szerelési készlet a SAMSON 3271-es típusú meghajtóhoz vagy harmadik fél meghajtójához való csatlakoztatáshoz 1402-0869

Legfeljebb 100 mm-es löketű szelephez 1402-0177

Löketválasztás 100-200 mm-es szeleplökethez (csak 3271-es típusú meghajtó) 1402-0178

1) Nincs levegőtisztító funkció, csak egyszeres működés
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Lap 5: Csatlakozás forgató hajtóműhöz (5.5. szakasz)

Összeszerelési alkatrészek/tartozékok Rendelési 
szám

Csatlakozás a VDI/VDE 3845 (2010. szeptember) szerint, a meghajtó felülete megfelel az 1. rögzítő szintnek

Méret: AA1 - AA4, nagy teherbírású verzió 1400-9244

Méret: AA5, nagy teherbírású verzió (pl.: levegőnyomaték: 10 000) 1400-9542

A konzol felülete megfelel a 2. rögzítő karnak, nagy teherbírású verzió 1400-9526

Csatlakozás a SAMSON  3278-as típushoz, 160 cm²-re és a VETEC  S160-as typus, R és M típusához, nagy 
teherbírású verzió 1400-9245

Csatlakozás a SAMSON 3278-as típushoz, 320 cm²rel és a VETEC  S320-as típushoz, nagy teherbírású verzió 1400-5891 
és 

1400-9526

Csatlakozás a Camflex II-höz 1400-9120

Tartozékok

Csatlakozó lemez, alumínium
G ¼ 1402-1434

¼ NPT 1402-1435

Csatlakozó lemez, rozsdamentes acél
G ¼ 1402-1436

¼ NPT 1402-1437

Nyomásmérő konzol, két nyomásmérő, alumínium
G ¼ 1402-1599

¼ NPT 1402-1600

Nyomásmérő konzol, két nyomásmérő, 
rozsdamentes acél

G ¼ 1402-1601

¼ NPT 1402-1602

Nyomásmérő konzol, három nyomásmérő, alumínium
G ¼ 1402-1578

¼ NPT 1402-1579

Nyomásmérő konzol, három nyomásmérő, 
rozsdamentes acél

G ¼ 1402-1580

¼ NPT 1402-1581

Nyomásmérő szerelési készlet, két nyomásmérővel max. 
6 barig

Rozsdamentes acél/sárgaréz 1402-0938

Rozsdamentes acél/rozsdamentes acél 1402-0939

Nyomásmérő szerelési készlet, két nyomásmérővel max. 10 barig 1402-1583

Nyomásmérő szerelési készlet, három nyomásmérővel max. 10 barig 1402-1528
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3.6 Lökettáblázatok

Az M kar a szállított készlet része.
L, XL, XXL karok az IEC 60534-6 (NAMUR) szabványnak megfelelő csatlakoztatásához 
tartozékokként elérhetők (lásd: Lap 3 a(z) 24. oldalon).

Lap 6: Közvetlen csatlakozás a  3277-es típusú meghajtóhoz

Meghajtó mérete
Névleges 

löket
Beállítási tartomány 

a pozicionálónál Szükséges 
kar

Hozzárendelt 
csappozíció[cm²] [mm] Löket [mm]

240/350 15 7,0 - 35,0 M 35

355/700/750 30 10,0 - 50,0 M 50

Lap 7: Csatlakozás az IEC 60534-6 (NAMUR) szabványnak megfelelően

SAMSON szelepek  3271-es 
típusú meghajtóval

Beállítási tartomány 
a pozicionálónál 

Egyéb vezérlőszelepek

Szükséges 
kar

Hozzáren-
delt csap-

pozíció
Meghajtó mérete

Névleges 
löket Min. löket Max. löket

[cm²] [mm] [mm] [mm]

240/350/355/ 
700/750 7,5 és 15 7,0 35,0 M 35

355/700/750 30 10,0 50,0 M 50

1000/1400/2800
30 14,0 70,0 L 70

60 20,0 100,0 L 100

1400/2800 120 40,0 200,0 XL 200

1400 250 60,0 300,0 XXL 300

Lap 8: Csatlakozás forgató hajtóműhöz

Nyílásszög Szükséges kar Hozzárendelt csappozíció

24 - 100° M 90°

Megjegyzés
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3.7 Műszaki adatok

Lap 9: TROVIS 3793 elektropneumatikus pozicionáló

Löket
Állítható löket az 
alábbihoz:

Közvetlen felszerelés a 3277-es típushoz: 3,6 - 30 mm
Csatlakozás az IEC 60534-6 (NAMUR) 
szabványnak megfelelően:

5 - 300 mm

A VDI/VDE 3847 szerint 5 - 300 mm
Csatlakozás forgató hajtóműhöz 24 - 100° (170° 1))

Alapjel w
Jeltartomány 4 - 20 mA

Kétvezetékes eszköz, fordított polaritás elleni védelem,  
megosztott tartományú működés (szükség szerint konfigurálható, 
minimális tartomány 4 mA)

Statikus 
megsemmisítési határ

40 V, belső áramerősség határértéke körülbelül 40 mA

Minimális 
áramerősség

3,75 mA a kijelzőhöz/működtetéshez (HART® kommunikáció és 
konfiguráció)
3,90 mA a pneumatikus funkcióhoz

Terhelési impedancia ≤ 9,9 V (megfelel 495 Ω-nak 20 mA-nél)

Táplevegő
Táplevegő 2,5 - 10 bar/30 - 150 psi

Levegőminőség az 
ISO 8573-1 
szabványnak 
megfelelő

Max. részecskeméret és sűrű-
ség:

4. osztály

Olajtartalom: 3. osztály
Nyomás harmatpont: 3. osztály vagy legalább 10 K 

a várható legalacsonyabb környe-
zeti hőmérséklet alatt

Vezérelt nyomás 
(kimenet)

0 bar tápnyomáshoz

Hiszterézis ≤0,3 %

Érzékenység ≤0,1 %, beállítható szoftverrel

Beüzemelési idő < 300 ms megszakított működés után: 100 ms
> 300 ms megszakított működés után: ≤2 s

Áthaladási idő Legfeljebb 10000 másodperc külön-külön állítható a kivezetett és 
a bemeneti levegőhöz szoftver segítségével

1) Kérésre
2) -40 – +85 °C hőmérséklettartomány alapján
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Hatásirány Megfordítható

Levegőfogyasztás 2) ≤300 ln/h 6 bar tápnyomással, a modultól függően

Levegőkimenet kapacitása (amikor ∆p = 6 bar)

A meghajtó 
feltöltéséhez 
levegővel

32 mn³/h pneumatkus modullal (KV max (20 °C) = 0,34)

60 mn³/h két azonos típusú pneumatikus modullal (KV max (20 °C) = 0,64)

A meghajtó 
szellőzéséhez

37 mn³/h pneumatkus modullal (KV max (20 °C) = 0,40)

70 mn³/h két azonos típusú pneumatikus modullal (KV max (20 °C) = 0,75)

Környezeti feltételek és megengedhető hőmérsékletek
Megengedhető környezeti feltételek az EN 60721-3 szabvány szerint

Tárolás 1K6 (relatív páratartalom ≤95%)

Szállítás 2K4

Működés

4K4
–20 - +85 °C: Valamennyi verzió
–40 - +85 °C: Fém kábeltömítéssel
–55 - +85 °C: Alacsony hőmérsékletű verziók fém kábeltömítésekkel
Tartsa be a robbanásvédett verziókra vonatkozó teszttanúsítványokban 
található határértékeket.

Ellenállás a rezgésnek

Rezgések 
(szinuszos)

A DIN EN 60068-2-6 szabványnak megfelelően:
0,15 mm, 10 - 60 Hz; 20 m/s², 60 - 500 Hz tengelyenként
0,75 mm, 10 - 60 Hz; 100 m/s², 60 - 500 Hz tengelyenként

Lökések (fél színus) A DIN EN 60068-2-29 szabványnak megfelelően:
150 m/s², 6 ms; 4000 lökés tengelyenként

Zaj A DIN EN 60068-2-64 szabványnak megfelelően:
10 - 200 Hz: 1 (m/s²)²/Hz
200 - 500 Hz: 0,3 (m/s²)²/Hz
4 h/tengely

Javasolt folyamatos 
üzem

≤20 m/s²

Hatások
Hőmérséklet ≤0,15 %/10 K

Táplevegő Nincs
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Követelmények
EMC Az EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 és NAMUR NE 21-es 

ajánlásnak megfelelően

Védelmi fokozat IP 66

Megfelelőség ·

Elektromos csatlakozások
Kábel tömszelencék Max. négy, M20x1,5 vagy ½ NPT

Végződések Csavarvégek 0,2 - 2,5 mm² vezeték-keresztmetszethez 
(max. 1,5 mm² opciómodulokkal)

Robbanásvédelem
Lásd: Lap 10

Anyagok
Tokozás és burkolat Fröccsöntött alumínium EN AC-AlSi12 (Fe) (EN AC-44300) 

a DIN EN 1706 szabványnak megfelelően, krómozott és por festékkel 
bevont

Ablak Makrolon® 2807

Kábel tömszelencék Poliamid, nikkellel bevont sárgaréz, rozsdamentes acél 1.4305

Egyéb külső 
alkatrészek

Rozsdamentes acél 1.4571 és 1.4404 (316 L)

Kommunikáció
TROVIS VIEW SSP/HART®-tal, 7. felülvizsgálat

Súly
1,4 - 1,6 kg (verziótól függően)
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Lap 10: A  robbanásvédelmi jóváhagyás összegzése
TRO-
VIS 3793 Tanúsítvány Védelem típusa

-110

ATEX

Szám BVS 16 ATEX E117 II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db

-510 Szám BVS 16 ATEX E117 II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

-810 Szám BVS 16 ATEX E117 II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

-850 Szám BVS 16 ATEX E123 II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc

-113

EAC

Szám TC RU C-DE.PB.B.00127 1Ex ia IIC T4/T6 Gb X
Ex ia IIIC T85°C Db XDátum 2018. 06. 28.

-813
Szám TC RU C-DE.PB98.B.00127 2Ex nA IIC T4/T6 Gc X

Ex tb IIIC T85°C Db XDátum 2018. 06. 28.

-111

IECEx

Szám IECEx BVS 16.0084 Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T 85 °C DbDátum 2016. 12. 07.

-511 Szám IECEx BVS 16.0084 Ex tb IIIC T 85 °C DbDátum 2016. 12. 07.

-811 Szám IECEx BVS 16.0084 Ex nA IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T 85 °C DbDátum 2016. 12. 07.

-851 Szám IECEx BVS 16.0084 Ex nA IIC T4/T6 GcDátum 2016. 12. 07.

-130 FM

Szám FM16CA0218X IS I., II., III. osztály, 1. részleg, 
A, B, C, D, E, F, G csoportok; 4X típus
NI I., II., III. osztály, 2. részleg,  
A, B, C, D, E, F, G csoportok; 4X típus
I. osztály, 1. zóna, AEx ia IIC; 4X típus

Dátum 2018. 01. 06.

-112

NEPSI

Szám GYJ17.1245X Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex iaD 21 T85Dátum 2017. 11. 21.

-512 Szám GYJ17.1245X Ex tD A21 IP66 T85°CDátum 2017. 11. 21.

-812 Szám GYJ17.1245X Ex nA IIC T6...T4 Gc
Ex tD A21 IP66 T85°CDátum 2017. 11. 21.

-852 Szám GYJ17.1245X Ex nA IIC T4...T6 GcDátum 2017. 11. 21.
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Lap 11: Opcionális kiegészítő funkciók (lásd:  6.2 a(z) 74. oldalon)

Analóg helyzettávadó
Verzió Kétvezetékes rendszer, galvanikus szigetelés, fordított polaritás elleni 

védelem, megfordítható hatásirány
Tápellátás 10 - 30 V DC
Kimeneti jel 4 - 20 mA
Hibajelzés 2,4 - 21,6 mA
Terhelés nélküli 
áramerősség

1,4 mA

Statikus 
megsemmisítési határ

38 V DC · 30 V AC

Szoftveres 
végálláskapcsolók

NAMUR PLC

Verzió Galvanikus szigetelés, fordított 
polaritás elleni védelem, kapcsoló 
kimenet az EN 60947-5-6 
szabvány szerint

Galvanikus szigetelés, fordított 
polaritás elleni védelem, PLC 
bináris bemenete az EN 61131-2 
szerint, Pmax = 400 mW

Jelál-
lapot

Nem-vezető ≤1,0 mA Nem-vezető
Vezető ≥2,2 mA Vezető (R = 348 Ω)

Statikus 
megsemmisítési határ

32 V DC/24 V AC 16 V DC/50 mA

Bináris kimenet NAMUR PLC
Verzió Galvanikus szigetelés, fordított 

polaritás elleni védelem, kapcsoló 
kimenet az EN 60947-5-6 
szabvány szerint

Galvanikus szigetelés, fordított 
polaritás elleni védelem, PLC 
bináris bemenete az EN 61131-2 
szerint, Pmax = 400 mW

Jelál-
lapot

Nem-vezető ≤1,0 mA Blokkolva
Vezető ≥2,2 mA Vezető (R = 348 Ω)

Statikus 
megsemmisítési határ

32 V DC/24 V AC 16 V DC/50 mA

Bináris bemenet
Verzió Galvanikus szigetelés, fordított polaritás elleni védelem
Feszültségbemenet 0 - 24 V DC
Bemeneti ellenállás ≥7 kΩ
ON bekapcsolási állapot Ue >15 V
OFF bekapcsolási állapot Ue <11 V
Statikus 
megsemmisítési határ

38 V DC/30 V AC
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Kényszerített szellőztetés
Verzió Galvanikus szigetelés, fordított polaritás elleni védelem
Feszültségbemenet 0 - 24 V DC
Bemeneti ellenállás ≥7 kΩ

Jelál-
lapot

Aktív Ue <11 V
Nem aktív Ue >15 V

Statikus 
megsemmisítési határ

38 V DC/30 V AC

Induktív végálláskapcsoló
Verzió Az EN 60947-5-6 szerinti fordítóerősítőhöz, SJ2-SN 

közelségkapcsolókhoz, fordított polaritás elleni védelemhez való 
csatlakoztatáshoz

Mérőlemez nem 
érzékelhető ≥3 mA

Mérőlemez érzékelve ≤1 mA
Statikus 
megsemmisítési határ 20 V DC

Megengedhető 
környezeti hőmérséklet –50 - +85 °C

Mechanikus végálláskapcsolók
Lebegő érintkező NC kapcsolat/NO kapcsolat
Statikus 
megsemmisítési határ

38 V DC · 30 V AC · 0,2 A

Megengedhető 
környezeti hőmérséklet –40 - +85 °C

Lap 12: Nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők
Nyomástartomány 0 - 14 bar
Megengedhető 
környezeti hőmérséklet –40 - +85 °C
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56
86

130
80

166

30
86

Ø101

Felszerelés forgató hajtóműre a VDI/VDE 3845 szerint
Rögzítőszint 1, AA1 - AA4 méret, lásd:  3.9. szakasz

Kar

x

z
y

Kar x y z
M  25 mm  50 mm  66 mm
L  70 mm 100 mm 116 mm

XL 100 mm 200 mm 216 mm
XXL 200 mm 300 mm 316 mm
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3.9 Rögzítőszintek a VDI/VDE 3845 (2010. szeptember) 
szerint

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

2. rögzítőszint (konzol felülete)

1. rögzítő szint (meghajtó felülete)

Meghajtó

Méretek mm-ben
Méret AA B C Ød Mmin D1)

AA0 50 25 15 5,5 az M5 esetén 66 50
AA1 80 30 20 5,5 az M5 esetén 96 50
AA2 80 30 30 5,5 az M5 esetén 96 50
AA3 130 30 30 5,5 az M5 esetén 146 50
AA4 130 30 50 5,5 az M5 esetén 146 50
AA5 200 50 80 6,5 az M6 esetén 220 50

1) F05 típusú karima a DIN EN ISO 5211 szabványnak 
megfelelően
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4 Intézkedések az 
előkészülethez

Az áru átvétele után az alábbiak szerint 
járjon el:
1. Ellenőrizze a szállítmány tartalmát. 

Hasonlítsa össze a kapott szállítmányt 
a szállítmányozási dokumentumon 
szereplővel.

2. Ellenőrizze, hogy a szállítmány nem sé-
rült-e meg a szállítás közben. A szállítás 
alatt történt bármilyen sérülést jelentse.

4.1 Kicsomagolás

A pozicionáló készülék sérülésének koc-
kázata idegen anyagok bejutása miatt.
A csomagolást és a védőfóliát/védőfedelet 
csak közvetlenül az összeszerelés és az 
indítás előtt távolítsa el.

1. Távolítsa el a csomagolást a pozicio-
nálóról.

2. A csomagolást az érvényes szabályo-
zásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

4.2 Szállítás
 − Védje a pozicionáló készüléket a külső 

hatásoktól (pl.: ütközés).
 − Védje a pozicionálót nedvességtől és 

szennyeződéstől.
 − Vegye figyelembe a szállítási hőmér-

sékletet a megengedhető környezeti 
hőmérséklettől függően (lásd: műszaki 
adatok, 3.7. szakasz).

4.3 Tárolás

Pozicionáló sérülésének kockázata nem 
megfelelő tárolás miatt.

 − Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasítá-
sokat.
 − Kerülje a hosszú időn át történő tárolást.
 − Lépjen kapcsolatba a SAMSON vállalat-
tal eltérő tárolási körülmények vagy 
hosszabb tárolási idő esetén.

Tárolásra vonatkozó utasítások
 − Védje a pozicionáló készüléket a külső 

hatásoktól (pl.: ütközés, rázkódás, rez-
gés).

 − Ne sértse meg a korrózióvédelmet (be-
vonat).

 − Védje a pozicionálót nedvességtől és 
szennyeződéstől. Nedves helyeken 
akadályozza meg a kondenzációt. 
Szükség esetén használjon szárító-
szert vagy fűtést.

 − Tartsa be a tárolási hőmérsékletet 
a megengedhető környezeti hőmér-
séklettől függően (lásd: műszaki ada-
tok, 3.7. szakasz).

 − A pozicionálót zárt fedéllel tárolja.
 − Tömítse a pneumatikus és elektromos 

csatlakozásokat.

MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!
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5 Összeszerelés és 
beüzemelés

Üzemzavar kockázata a nem megfelelő 
összeszerelési, telepítési és beüzemelési 
sorrend miatt.
Tartsa be az előírt sorrendet.

 Î Sorrend:
1. Távolítsa el a védőfedeleket a pneu-

matikus csatlakozásokról.

2. Szerelje fel a pozicionálót a szelepre.
 Î 5.3. szakasztól

3. Végezze el a pneumatikus csatlakoz-
tatásokat.
 Î 5.8. szakasztól

4. Végezze el az elektromos csatlakoztatásokat.
 Î 5.11. szakasztól

5. Végezze el a beállításokat.
 Î 8. szakasztól

5.1 Szerelési helyzet

A pozicionáló sérülésének kockázata 
a nem megfelelő szerelési helyzet miatt.

 − Ne szerelje fel a pozicionálót úgy, hogy 
az eszköz hátulja felfelé néz.

 − Ne tömítse, és ne korlátozza a szellőzőnyí-
lást, amikor az eszközt a helyszínen telepítik.

 Î Tartsa be a szerelési helyzetet (lásd: 4. 
ábra).

 ÎNe tömítse, vagy ne korlátozza a szel-
lőzőnyílást (lásd: 3. ábra), amikor az 
eszközt a helyszínen telepítik.

5.2 Kar és csappozíció
A pozicionáló adaptálása a meghajtóhoz, 
valamint a névleges lökethez a készülék 
hátoldalán lévő kar, valamint az abba tele-
pített csap segítségével történik.
A(z) 27. oldalon található lökettáblázat 
a maximális beállítási tartományt mutatja 
a pozicionálónál. A szelepnél elérhető lö-
ketet a kiválasztott biztonsági helyzet, va-
lamint a meghajtórugók szükséges előfe-
szítése tovább korlátozzák.
Alapértelmezettként a pozicionáló M karral van 
felszerelve (csappozíció: 50) (lásd: 5. ábra).

Az M kar a szállított készlet része.
L, XL, XXL karok az IEC 60534-6 (NAMUR) 
szerinti felszereléshez tartozékként kaphatók 
(lásd:  Lap 3 a(z) 24. oldalon).

Ha az 50-es pozíciótól eltérő csappozíció 
szükséges a standard M karral, vagy ha L 
vagy XL karméret szükséges, akkor járjon 
el az alábbiak szerint (lásd: 6. ábra):
1. Távolítsa el a követőcsapot (2) a csap-

pozíciójától, és helyezze az ajánlott 
csappozíció furatába (a lökettábláza-
toknak megfelelően, a(z) 27. olda-
lon) majd csavarozza be erősen. Csak 
a szerelési készletben található hosz-
szabb követőcsapot használja.

2. Helyezze a kart (1) a pozicionáló ten-
gelyére, és húzza meg erősen a rúgós 
alátéttel (1.2) és az anyával (1.1).

MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!

Megjegyzés
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Szellőzőnyílás

2

1.2

1.1

1 1 Kar
1.1 Anya
1.2 Rugós alátét
2 Követőcsap

4. ábra: Megengedhető 
szerelési helyzetek

3. ábra: Szellőzőnyílás 
(pozicionáló hátulja)

5. ábra: M kar 50-es csappozícióval

6. ábra: A kar és a követő-
csap felszerelése
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5.3 3277-es típusú meghajtó
 Î Meghajtók 240 - 750 cm²-rel (7. ábra)
 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 2 a(z) 23. oldalon.

 Î Vegye figyelembe a lökettáblázatokat 
a(z) 27. oldalon.

1. Helyezze a vezetőlemezt (3) a meg-
hajtó szárára, állítsa be, és csavarja 
be szorosan, hogy a rögzítőcsavar 
a meghajtószár hornyában legyen.

2. Szerelje fel a felfogatólemezt (10) a ki-
vágás keskeny oldalával, a pneumati-
kus csatlakozás felé mutatva. Ellenőriz-
ze, hogy a ragasztott lapos tömítés (14) 
a meghajtókengyel felé mutat-e.

3. Ellenőrizze a követőcsap (2) csappozí-
cióját az M karon (1). A csatlakozás tí-
pusát lásd: lökettáblázatok. Szükség 
esetén módosítsa a csappozíciót 
(lásd: 5.2. szakasz).

4. Illessze az öntött tömítést (15) a pozi-
ciónáló házának hornyába.

5. Forgassa el a kart az óramutató járá-
sával ellentétes irányba, amíg a rugóe-
rő érezhető nem lesz (1. pozíció). For-
dítsa tovább a kart tovább a 2. pozíció-
ba (lásd: 7. ábra, jobbra lent).

6. Nyomja meg a tengelyzárat (lásd: 7. 
ábra, balra lent), hogy a kart 2. pozíci-
óban tartsa.

 Î Ha végálláskapcsoló van telepítve, 
lásd a(z) 6.3.2. szakaszt.

7. Helyezze a pozicionálót a felfogatóle-
mezre oly módon, hogy a követőcsap 
(2) a vezetőlemez (3) tetejére támasz-

kodjon. A karnak (1) rugóerővel kell tá-
maszkodnia a vezetőlemezen.
Rögzítse a pozicionálót a felfogatóle-
mezre (10) a három rögzítőcsavar se-
gítségével.

8. Győződjön meg arról, hogy a tömítés 
(16) kiálló csücske, amely a csatlako-
zóblokk oldaláról kinyúlik, egybeesik 
a meghajtó biztonsági helyzetéhez tar-
tozó szimbólumával ("meghajtószár ki-
felé mozog" vagy "meghajtószár befelé 
mozog". Ellenkező esetben csavarja le 
a három rögzítőcsavart és emelje le 
a fedelet. Fordítsa el a tömítést (16) 
180°-kal, és helyezze vissza.

9. Helyezze a csatlakozóblokkot (12) 
a hozzátartozó tömítésekkel a pozicio-
nálóra és a meghajtókengyelre, és 
rögzítse a csavarral (12.1). A "meghaj-
tószár befelé mozog" biztonsági hely-
zetű meghajtóknál ezenkívül távolítsa 
el a lezáró dugót (12.2) és szerelje fel 
a külső impulzuscsövet.

10. Szerelje fel a burkolatot (11) a másik 
oldalra. Győződjön meg arról, hogy 
a szabályzószelep felszerelt állapotá-
ban a szellőződugó a burkolat alsó ré-
szén van, hogy az összegyűjtött kon-
denzvíz elvezetésre kerüljön.

 Î A 238-as és a 79-es portokat tömíteni 
kell az ál lemezzel (lásd: 5.8. szakasz).

Az ilyen típusú csatlakoztatás nem javasolt, 
amikor két pneumatikus modul van haszná-
latban, mivel a csatlakozóblokk csökkenti 
a KV együtthatót (lásd: 6.1. szakasz).

Megjegyzés
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Fedőlemez 
kivágása (10)

1 Kar
1.1 Anya
1.2 Rugós alátét
2 Követőcsap
3 Követőbilincs
10 Fedőlemez
11 Burkolat
11.1 Szellőződugó
12 Csatlakozóblokk
12.1 Csavar

12.2 Záródugó vagy csatlakozó külső 
vezetékekhez

14 Tömítés
15 Öntött tömítés
16 Tömítés

A nézet B nézet

Meghajtószár
kifelé mozogbefelé mozog

A tengely zárása Kar pozíciója a csatlakozáshoz 
(berendezés hátuljának nézete)

2. pozíció

1. pozíció

7. ábra: Közvetlen felszerelés  3277-es típusú meghajtóhoz (240, 350, 355 és 750 cm²)
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 − Ha két pneumatikus modulra van szük-
ség, akkor telpítse a pneumatikus csat-
lakozásokat az IEC 60534-6 szabvány-
nak megfelelő felszereléshez leírtak sze-
rint (lásd: 5.4).
 − Két pneumatikus modul használata ese-
tén illesszen be egy további 79-es elve-
zető nyílást és 238-as tömítőnyílást 
(lásd: 5.8. szakasz).
 − Tartozékok: lásd: Lap 1 a(z) 22. 
oldalon.

5.4 Felszerelés az 
IEC 60534-6 szabvány 
szerint

 Î Lásd: 8. ábra
 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 3 a(z) 24. oldalon.

 Î Vegye figyelembe a lökettáblázatokat 
a(z) 27. oldalon.

1. Csavarozza be a két csavart (14) 
a szár csatlakozójának (9) konzoljához 
(9.1), tegye rá a tetejére a követõlapot 
(3), és használja a csavarokat (14.1) 
a rögzítéshez.
Meghajtó méretek 2800 cm² és 1400 
cm², 120 mm-es lökettel:

 − 60 mm-es vagy annál kisebb löket 
esetén csavarja a hosszabb köve-
tőlemezt (3.1) közvetlenül a szár 
csatlakozójára (9).

 − Ha a löket meghaladja a 60 mm-t, 
akkor a (14) és a (14.1) csavarokkal 
rögzítse először a konzolt (16), majd 
a követõlemezt (3) a konzolhoz.

2. Szerelje fel a NAMUR konzolt (10):
 − A NAMUR bordához történő rög-

zítéshez használjon M8 csavart 
(11) és fogazott záróalátétet köz-
vetlenül a kengyel furatába.

 − Rúd alakú kengyelhez történő 
rögzítéséhez használjon két U-csa-
vart (15) a bilincs körül. Igazítsa 
a NAMUR konzolt (10) a dombor-
nyomott skála szerint úgy, hogy 
a követõlemez (3) a szögtartomány 
felével eltolódjon a NAMUR konzol-
hoz (a követõlemez rése a NAMUR 
konzol közepére esik 50%-os sze-
lep löketénél).

3. Szerelje fel a pneumatikus csatlakozó-
lemezt (6) vagy manométer konzolt (7) 
a manométerekkel a pozicionálóra, el-
lenőrizve, hogy a két tömítés (6.1) 
megfelelően van-e rögzítve.

4. Válassza ki a szükséges M, L vagy XL 
kart (1), és a csappozíciót a meghajtó 
méretének és a szelep löketének meg-
felelően (lásd lökettáblázatok, 27. 
oldalon és 5.2. szakaszban).

5. Helyezze a pozicionálót a NAMUR kon-
zolra úgy, hogy a követõcsap (2) a kö-
vetõlemez résében (3, 3.1) legyen. Állít-
sa be a kart (1) ennek megfelelően.
Csavarozza a pozicionálót a NAMUR 
konzolhoz a három rögzítőcsavarral.

Megjegyzés
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3.1

14

14.1

6.1

16

2

1.2

1.1

11
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9.1

76

3
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Felszerelés rúdtípusú 
kengyelre 
Rudak 20 - 35 mm 
átmérővel

Felszerelés NAMUR 
bordára

Kiegészítő konzol meghajtóhoz, 2800 cm²-
rel és ≥60 mm-es lökettel

XL és L kar

vagy

1 Kar
1.1 Anya
1.2 Rugós alátét
2 Követőcsap
3 Követőlemez
3.1 Követőlemez
6 Csatlakozólemez
6.1 Tömítések
7 Manométer blokk
8 Manométer
9 Kuplung
9.1 Konzol
10 NAMUR konzol
11 Csavar
14 Csavar
14.1 Csavarok
15 U-csavar
16 Konzol

8. ábra: Felszerelés az IEC 60534-6 (NAMUR) szerint
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5.5 Forgató hajtóművek 
(nagy teherbírású 
verzió)

 Î Lásd: 10. ábra

Pozicionáló sérülésének kockázata a forgató 
hajtómű nem megfelelő forgásiránya miatt.
Vegye figyelembe a hajtómű forgásirányát 
a pozicionáló csatlakoztatásakor az aláb-
biakban leírtak szerint.

 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 5 a(z) 26. oldalon.

 Î Készítse elő a meghajtót, és szerelje 
fel a meghajtó gyártója által biztosított 
esetlegesen szükséges adaptert.

1. Szerelje a házat (10) a forgó meghajtó-
ra. VDI/VDE csatlakozás esetén helyez-
ze a távtartókat (11) alá, ha szükséges.
A VDI/VDE 3845 eszközzel használa-
tos rögzítési szintek részleteit és mére-
teit lásd a(z) 3.9. szakaszban a(z) 
38. oldalon.

2. A SAMSON 3278-as és VETEC S160-
as típusú forgó meghajtók esetén 
rögzítse az adaptert (5) a tengely sza-
bad végére, a VETEC R meghajtó 
esetén pedig helyezze az adapterre 
(5.1). A 3278-as típusú, VETEC S160 
és VETEC R meghajtók esetén, he-
lyezze az adapterre (3). A VDI/VDE 
verziók esetén ez a lépés a meghajtó 
méretétől függ.

3. Ragasszon öntapadós címkét (4.3) a ten-
gelykapcsoló kerékre oly módon, hogy 

MEGJEGYZÉS!

a matrica sárga része a ház ablakában 
látható legyen, amikor a szelep NYITVA 
van (magyarázó szimbólumokkal ellátott 
öntapadós címkék vannak mellékelve és 
ragaszthatók a házra, ha szükséges).

4. Rögzítse a tengelykapcsoló kereket (4) a ré-
selt meghajtó tengelyére vagy adapterére 
(3) csavarral (4.1) és rugós alátéttell (4.2).

5. Csavarja ki a standard követõcsapot 
(2) a pozicionáló M karjáról (1). 
Csatlakoztassa a szerelési készletben 
található követőcsapot (Ø5 mm) 90°-
os csappozícióhoz.

6. Helyezze a pozicionálót a házra (10), 
és csavarja be szorosan. Figyelembe 
véve a meghajtó forgásirányát, állítsa 
a kart (1) úgy, hogy a követőcsapjával 
a megfelelő nyíláshoz kapcsolódjon 
(lásd: 9. ábra).

1

10

4

Az óramutató járásával ellen-
tétes irányba forgó meghajtó

Az óramutató járásá-
val megegyező irány-
ba forgó meghajtó

9. ábra: Forgásirány
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4.3

4
4.2

1 Kar
2 Követőcsap
3 Adapter
4 Tengelykapcsoló 

kerék
4.1 Csavar
4.2 Rugós alátét

4.3 Öntapadó címke
5 Meghajtótengely vagy 

adapter
5.1 Adapter
10 Adapterház
10.1 Csavarok
11 Távtartó

Felszerelés a VDI/VDE 3845 (2010. 
szept.) szerint, 1. rögzítési szint, 
AA1 - AA4 méret

SAMSON 3278-as 
típus,
VETEC S160, 
VETEC R

10. ábra: Felszerelés forgató hajtóműre (nagy teherbírású verzió)
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a matrica sárga része a ház ablakában 
látható legyen, amikor a szelep NYITVA 
van (magyarázó szimbólumokkal ellátott 
öntapadós címkék vannak mellékelve és 
ragaszthatók a házra, ha szükséges).

4. Rögzítse a tengelykapcsoló kereket (4) a ré-
selt meghajtó tengelyére vagy adapterére 
(3) csavarral (4.1) és rugós alátéttell (4.2).

5. Csavarja ki a standard követõcsapot 
(2) a pozicionáló M karjáról (1). 
Csatlakoztassa a szerelési készletben 
található követőcsapot (Ø5 mm) 90°-
os csappozícióhoz.

6. Helyezze a pozicionálót a házra (10), 
és csavarja be szorosan. Figyelembe 
véve a meghajtó forgásirányát, állítsa 
a kart (1) úgy, hogy a követőcsapjával 
a megfelelő nyíláshoz kapcsolódjon 
(lásd: 9. ábra).
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Felszerelés a VDI/VDE 3845 (2010. 
szept.) szerint, 1. rögzítési szint, 
AA1 - AA4 méret

SAMSON 3278-as 
típus,
VETEC S160, 
VETEC R

10. ábra: Felszerelés forgató hajtóműre (nagy teherbírású verzió)
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5.6 Levegőelvezető funkció 
egyszeres működésű 
meghajtók esetén

A pozicionálót elhagyó műszerlevegő 
a meghajtó rugókamrájába kerül továbbí-
tásra, ezzel biztosítva a meghajtón belül 
a korrózió elleni védelmet.

5.6.1 Közvetlen felszerelés 
a 3277-es típushoz, 
240 - 750 cm²

Hatásirány: meghajtószár kifelé mozog
Távolítsa el a zárórugót (12.2, 7. ábra a(z) 
43. oldalon) a csatlakozóblokknál, és 
pneumatikusan csatlakozzon a rugókam-
rához a szellőző oldalon

A megfelelő csőszerelvényeket a levegő-
csatlakozások létesítéséhez az alábbiak-
ban soroljuk fel: Lap 2 a(z) 23. oldalon.

 Î Ha elavult csatlakozóblokkot használ, 
amely már nem áll rendelkezésre (ren-
delési szám: 1400-8811 vagy 1400-
8812), olvassa el az alábbi szakasz le-
írásait a csatlakozásra vonatkozó-
an:5.6.2.

"Meghajtószár befelé mozog" 
hatásirány:
A levegőelvezetés funkció automatikus.

5.6.2 Felszerelés az 
IEC 60534-6 szerint 
(NAMUR borda vagy 
rúdtípusú kengyelhez 
csatlakozás) és 
forgató 
hajtóművekhez

1. Szerelje fel a csatlakozólemezt és 
csatlakoztassa a 79-es portot a mű-
ködtető rugókamrájához.

2. Tömítse a 238-as portot az egyszeres 
működésű meghajtókban.

Ha más szeleptartozékokat (például mág-
nesszelepet, booster szelepet, gyorsürítő 
szelepet) használnak, amelyek szellőztetik 
a meghajtót, akkor az ott távozó levegőt is 
a tisztító funkcióhoz kell csatolni. A pozici-
onáló csatlakozását a csővezetékbe sze-
relt visszacsapó szeleppel (például G ¼ 
visszacsapó szeleppel, rendelési szám: 
8502-0597) kell védeni. Ellenkező esetben 
a pozicionáló házában a nyomás a kör-
nyezeti nyomás fölé emelkedne, és káro-
sítaná a pozicionálót, ha az elvezető alkat-
részek hirtelen reagálnak.

Javaslat
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5.7 Felszerelés a VDI/
VDE 3847 szerint

A VDI/VDE 3847 szerint történő felszere-
lés lehetővé teszi a pozicionáló gyors cse-
réjét, miközben a folyamat fut; ehhez blok-
kolja a levegőt a meghajtóban.

Az ilyen típusú felszerelés nem javasolt, 
amikor két pneumatikus modul van hasz-
nálatban, mivel a csatlakozóblokk csök-
kenti a KV együtthatót (lásd: 6.1. szakasz).

Ha a pozicionáló felső pneumatikus 
csatlakozásai az ál lemezzel le vannak 
zárva, akkor azt ki kell lazítani, mielőtt 
felhelyezi a pozicionálót.
A pneumatikus csatlakozásokkal kapcso-
latosan lásd: 5.8. szakasz.

Az adaptertartó (1402-0257) a 3730-as 
sorozatú pozicionálókhoz a TROVIS 3793 
pozicionáló felszerelésére is használható 
a VDI/VDE 3847 szerint, a következő kor-
látozásokkal:

 − A meghajtó rugókamrájának légteleníté-
se nem lehetséges.
 − Csak egyszeres működtetésű funkció 
hajtható végre.
 − A felső portokat (238-as és 79-es, lásd: 
5.8. szakasz) ál lemezzel kell lezárni.

A bemeneti levegő és a vezérelt levegő 
monitorozásához javasoljuk a manométe-
rek felszerelését (lásd a tartozékokat a(z) 
3.5. szakaszban).

A meghajtó pozíciójában történő blok-
kolásának eljárása (lásd: 11. ábra):
1. Csavarozza ki a piros rögzítőcsavart (20).
2. Forgassa el a levegőblokkolót (19) az 

adapterblokk alján a felirat szerint.

19

20

2019

11. ábra: Adapterblokk a VDI/VDE 3847 sze-
rinti felszereléshez

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Javaslat
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5.7.1 Pozicionáló 
előkészítése 
a felszereléshez

1. Lazítsa ki a forgóelemet (7) az adapter 
konzoljából (6).

2. Helyezze az adapter konzolját (6) 
a pozicionálóra, és rögzítse a csava-
rokkal (6.1).

 Î Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűk (9) 
megfelelően vannak-e rögzítve.

3. Rögzítse a forgóelemet (7) az adapter 
konzoljárhoz (6). Válassza ki a kívánt 
kapcsolási funkciót a forgólap forgatá-
sával innen: 12. ábra.

 Î Ellenőrizze, hogy az O-gyűrűk meg-
felelően vannak-e rögzítve.

 Î A forgóelemen lévő nyíl a megfelelő 
kapcsolási funkcióra mutat:
 – Kettős működésű (bal)
 – Egyszeres működésű (középen)
 – Fordított működésű (jobb)

4. Helyezze be az öntött tömítést (6.2) az 
adapter konzoljának (6) hornyába.

5. Válassza ki a szükséges M, L vagy XL 
kart (1), és a csappozíciót a meghajtó 
méretének és a szelep löketének meg-
felelően (lásd lökettáblázatok, 27. 
oldalon és 5.2. szakaszban).

Double acting Reverse actingSingle acting

Y1Supply Y2

138 2389 79

Y1Supply Y2

138 2389 79

Y1Supply Y2

138 2389 79

12. ábra: Címke az adapter konzolon

1

2
1.1
1.2

7

8

69 6.2

6.1

6.3

6.4

1 Kar
1.1 Anya
1.2 Rugós alátét
2 Követőcsap
6 Adapter konzol
6.1 Csavarok
6.2 Öntött tömítés
6.3 Csavarok
6.4 Csavarok
7 Forgóelem
8 Záródugó
9 O-gyűrű

13. ábra: Adapterkonzol felszerelése a pozicionálóra
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13. ábra: Adapterkonzol felszerelése a pozicionálóra
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5.7.2 Felszerelés a 3277-es 
típusú meghajtóra

 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 4 a(z) 25. oldalon.

Szerelje fel a pozicionálót a kengyelre az 
alábbiaknak megfelelően: 14. ábra. A ve-
zérelt levegő a meghajtóhoz kerül továbbí-
tásra a csatlakozólemez (12) által, a "meg-
hajtószár kifelé mozog" biztonsági helyze-
tű meghajtók esetében a meghajtókengye-
len lévő furaton át belülről, a "meghajtó-
szár befelé mozog" biztonsági helyzetű 
esetben pedig a külső impulzusvezetéken 
keresztül.
Csak a Y1 port szükséges a pozicionáló 
rögzítéséhez. Az Y2 port használható a ru-
gókamra légtelenítéséhez.
1. Helyezze a vezetőlemezt (3) a meg-

hajtó szárára, állítsa be, és csavarja 
be szorosan, hogy a rögzítőcsavar 
a meghajtószár hornyában legyen.

2. Helyezze be az öntött tömítést (17.1) 
a forgóelemre (17), és csavarokkal 
(17.2) rögzítse a fordítóelemet az 
adapterblokkhoz (13).

3. Szerelje fel az üres lemezt (18) a for-
góelemre (17) a csavarokkal (18.1). El-
lenőrizze, hogy a tömítések megfelelő-
en vannak-e rögzítve.

Mágnesszelep is felszerelhető az üres le-
mez (18) helyére. A forgóelem (17) tájolá-
sa határozza meg a mágnesszelep szere-
lési helyzetét Alternatívaként mennyiség-
korlátozó is felszerelhető (u AB 11).

4. Helyezze be a csavarokat (13.1) az 
adapterblokk (13) középső furataiba.

5. Helyezze a csatlakozólemezt (12) a tö-
mítéssel (12.1) együtt a csavarokra 
(13.1), a biztonsági helyzetnek ("meg-
hajtószár kifelé mozog" vagy a "meg-
hajtószár befelé mozog") megfelelően. 
Az alkalmazandó biztonsági helyzetet 
úgy kell meghatározni, hogy az adap-
terblokk (13) hornyát hozzáigazítják 
a csatlakozólemez (12) hornyához.

6. Szerelje fel az adapterblokkot (13) 
a csatlakozólemezzel (12) együtt 
a meghajtóra a csavarokkal (13.1).

7. Helyezze be a szellőződugót (11.1) az 
elvezető csatlakozóba.

8. A "meghajtószár kifelé mozog" bizton-
sági helyzet  esetében zárja az Y1 por-
tot egy záródugóval.
A  "meghajtószár befelé mozog" biz-
tonsági helyzet esetében csatlakoztas-
sa az Y1 portot a megható jelnyo-
más-csatlakozójához.

9. Nyomja meg a .5.7.1. szakaszban leír-
tak szerint elõkészített pozicionáló ten-
gelyzárát (lásd: 7. ábra, balra lent), és 
tartsa a kart a 2. pozícióban.

10. Helyezze el a pozicionálót oly módon, 
hogy a követőcsap (2) a vezetőlemez (3) 
tetejére kerüljön. A karnak (1) rugóerővel 
kell támaszkodnia a vezetőlemezen.

11. Rögzítse a pozicionálót az adapterb-
lokkhoz (13) a két rögzítőcsavarral 
(6.3). Ellenőrizze, hogy az öntött tömí-
tés (6.2) megfelelően van-e rögzítve 
(lásd 13. ábra).

18.1

1

17.2 181717.1

13.1
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12.1
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11
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20Exh.
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Meghajtószár
befelé mozogkifelé mozog
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1.1 Anya
1.2 Rugós alátét
2 Követőcsap
3 Követőbilincs
11 Burkolat
11.1 Szellőződugó
12 Csatlakozólemez
12.1 Tömítés
13 Adapterblokk
13.1 Csavarok
17 Forgóelem
17.1 Öntött tömítés
17.2 Csavarok
18 Ál lemez
18.1 Csavarok
19 Levegőelzáró
20 Rögzítőcsavar

14. ábra: Felszerelés 3277-es típusú meghajtóhoz a VDI/VDE 3847 szerint

Megjegyzés

http://www.samson.de/pdf_en/t00110en.pdf
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5.7.2 Felszerelés a 3277-es 
típusú meghajtóra

 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 4 a(z) 25. oldalon.

Szerelje fel a pozicionálót a kengyelre az 
alábbiaknak megfelelően: 14. ábra. A ve-
zérelt levegő a meghajtóhoz kerül továbbí-
tásra a csatlakozólemez (12) által, a "meg-
hajtószár kifelé mozog" biztonsági helyze-
tű meghajtók esetében a meghajtókengye-
len lévő furaton át belülről, a "meghajtó-
szár befelé mozog" biztonsági helyzetű 
esetben pedig a külső impulzusvezetéken 
keresztül.
Csak a Y1 port szükséges a pozicionáló 
rögzítéséhez. Az Y2 port használható a ru-
gókamra légtelenítéséhez.
1. Helyezze a vezetőlemezt (3) a meg-

hajtó szárára, állítsa be, és csavarja 
be szorosan, hogy a rögzítőcsavar 
a meghajtószár hornyában legyen.

2. Helyezze be az öntött tömítést (17.1) 
a forgóelemre (17), és csavarokkal 
(17.2) rögzítse a fordítóelemet az 
adapterblokkhoz (13).

3. Szerelje fel az üres lemezt (18) a for-
góelemre (17) a csavarokkal (18.1). El-
lenőrizze, hogy a tömítések megfelelő-
en vannak-e rögzítve.

Mágnesszelep is felszerelhető az üres le-
mez (18) helyére. A forgóelem (17) tájolá-
sa határozza meg a mágnesszelep szere-
lési helyzetét Alternatívaként mennyiség-
korlátozó is felszerelhető (u AB 11).
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14. ábra: Felszerelés 3277-es típusú meghajtóhoz a VDI/VDE 3847 szerint

Megjegyzés

http://www.samson.de/pdf_en/t00110en.pdf
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12. Szerelje fel a burkolatot (11) a másik 
oldalra. Győződjön meg arról, hogy 
a szabályzószelep felszerelt állapotá-
ban a szellőződugó a burkolat alsó ré-
szén van, hogy az összegyűjtött kon-
denzvíz elvezetésre kerüljön.

5.7.3 Csatlakozás az 
IEC 60534-6 szerint 
(NAMUR)

 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 4 a(z) 25. oldalon.

 Î Vegye figyelembe a lökettáblázatokat 
a(z) 27. oldalon.

1. 240-es sorozatú szelepek, meghajtó 
mérete 1400-60 cm²-ig: Csavarozza 
fel a két csavart (14) a kuplung konzol-
jára vagy közvetlenül a kuplungra (a 
verziótól függően), helyezze a követő-
lemezt (3) a tetejére és a csavarokkal 
(14.1) rögzítse.
3251-es típusú szelep, 350 - 2800 
cm²: Csavarozza a hosszabb követő-
lemezt (3.1) a kuplung konzoljára vagy 
közvetlenül a kuplungra (verziótól füg-
gően).
3254-es szelep, 1400-120 - 2800 cm²: 
Csavarozza fel a két csavart (14) 
a konzolra (16). Rögzítse a konzolt 
(16) a kuplungra, helyezze a követõle-
mezt (3) a tetejére, és rögzítse a csa-
varokkal (14.1).

2. A NAMUR bordához történő csatla-
kozáshoz rögzítse a NAMUR csatlako-
zóblokkot (10) közvetlenül a kengyel 

furatába a csavar és a fogazott záróa-
látét (11) segítségével. Igazítsa a NA-
MUR szelepcsatlakozás jelölését (az 
„1” jelöléssel ellátott oldalon) az 50%-
os lökethez.
A szelepekhez rúdtípusú kengyellel 
történő rögzítéshez a formázott lemez 
(15) segítségével, amelyet a bilincs kö-
rül helyezkedik el: csavarja be a négy 
csapot a NAMUR csatlakozóblokkba 
(10). Helyezze a NAMUR csatlakozób-
lokkot a rúdra, és helyezze a formázott 
lemezt (15) az ellenkező oldalra. Az 
anyákkal és a fogazott záralátétekkel 
rögzítse a formázott lemezt a csapok-
ra. Igazítsa a NAMUR szelepcsatlako-
zás jelölését (az „1” jelöléssel ellátott 
oldalon) az 50%-os lökethez.

3. Helyezze be az öntött tömítést (17.1) 
a forgóelemre (17), és csavarokkal 
(17.2) rögzítse a fordítóelemet az 
adapterblokkhoz (13).

4. Szerelje fel az üres lemezt (18) a for-
góelemre a csavarokkal (18.1). Elle-
nőrizze, hogy a tömítések megfelelően 
vannak-e rögzítve.

Mágnesszelep is felszerelhető az üres le-
mez (18) helyére. A forgóelem (17) tájolá-
sa határozza meg a mágnesszelep szere-
lési helyzetét Egyéb megoldásként korlá-
tozó lemez is felszerelhető (u AB 11).

5. Rögzítse az adapterblokkot (13) a NA-
MUR csatlakozóblokkhoz a csavarok-
kal (13.1).

3
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15. ábra: Csatlakozás az IEC 60534-6 (NAMUR) és VDI/VDE 3847 szerint

Megjegyzés

http://www.samson.de/pdf_en/t00110en.pdf
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12. Szerelje fel a burkolatot (11) a másik 
oldalra. Győződjön meg arról, hogy 
a szabályzószelep felszerelt állapotá-
ban a szellőződugó a burkolat alsó ré-
szén van, hogy az összegyűjtött kon-
denzvíz elvezetésre kerüljön.

5.7.3 Csatlakozás az 
IEC 60534-6 szerint 
(NAMUR)

 Î Szükséges szerelési alkatrészek és 
tartozékok: Lap 4 a(z) 25. oldalon.

 Î Vegye figyelembe a lökettáblázatokat 
a(z) 27. oldalon.

1. 240-es sorozatú szelepek, meghajtó 
mérete 1400-60 cm²-ig: Csavarozza 
fel a két csavart (14) a kuplung konzol-
jára vagy közvetlenül a kuplungra (a 
verziótól függően), helyezze a követő-
lemezt (3) a tetejére és a csavarokkal 
(14.1) rögzítse.
3251-es típusú szelep, 350 - 2800 
cm²: Csavarozza a hosszabb követő-
lemezt (3.1) a kuplung konzoljára vagy 
közvetlenül a kuplungra (verziótól füg-
gően).
3254-es szelep, 1400-120 - 2800 cm²: 
Csavarozza fel a két csavart (14) 
a konzolra (16). Rögzítse a konzolt 
(16) a kuplungra, helyezze a követõle-
mezt (3) a tetejére, és rögzítse a csa-
varokkal (14.1).

2. A NAMUR bordához történő csatla-
kozáshoz rögzítse a NAMUR csatlako-
zóblokkot (10) közvetlenül a kengyel 
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15. ábra: Csatlakozás az IEC 60534-6 (NAMUR) és VDI/VDE 3847 szerint
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6. Illessze a szellőződugót az elvezető 
csatlakozóba.

7. Helyezze a pozicionálót az adapterb-
lokkra (13) oly módon, hogy a követő-
csap (2) a követőlemez (3, 3.1) tetején 
legyen. Állítsa be a kart (1) ennek 
megfelelően.

8. Válassza ki a szükséges M, L vagy XL 
kart (1), és a csappozíciót a meghajtó 
méretének és a szelep löketének meg-
felelően (lásd lökettáblázatok, 27. 
oldalon és 5.2. szakaszban).

9. Rögzítse a pozicionálót az adapterb-
lokkhoz (13) a két rögzítőcsavarral 
(6.3). Ellenőrizze, hogy az öntött tömí-
tés (6.2) megfelelően van-e rögzítve.

10. Egyszeres működésű meghajtók 
esetén, légtelenítés nélkül, csatlakoz-
tassa az adapterblokk Y1 portját 
a meghajtó jelnyomás-csatlakozójá-
hoz. Zárja le az Y2 portot záródugóval.
Kettős működésű és légtelenítővel 
rendelkező meghajtók esetén csatla-
koztassa az adapterblokk Y2 portját 
a második meghajtókamra jelnyo-
más-csatlakozójához, vagy a meghajtó 
rugókamra csatlakozójához. Zárja az 
elvezető csatlakozást az adapterblokk-
ban egy záródugóval.

5.8 Pneumatikus 
csatlakozások

Sérülésveszély a komponensek 
(pozicionáló, meghajtó vagy szelep) 
lehetséges mozgása miatt a jelnyomás 
csatlakoztatása után.
Ne érintse vagy ne blokkolja a mozgó al-
katrészeket.

A bemeneti levegő helytelen csatlakozta-
tása károsítja a pozicionálót, és hibás mű-
ködést okoz.
Csavarozza a vágógyűrűs csatlakozókat 
a csatlakozólemezre, manométerblokkra 
vagy csatlakozóblokkra a kiegészítőkből.

A négy pneumatikus port a pozicionáló há-
tulján található (lásd:  16. ábra).
A 138. és 238. kimenetek elérhetősége 
a pneumatikus modul kombinációjától függ 
(lásd: 6.1. szakasz).

 Î A 238. kimenetet és a 79. elvezetőt ál 
lemezzel tömítse (lásd: 17. ábra), ha 
csak egy pneumatikus kimenet van.

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!
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Exhaust 79 Output 238

Supply 9Output 138

138-as kimenet

238-as kimenet

9. tápellátás

79. elvezető

16. ábra: Pneumatikus csatlakozások

Exhaust 79 Output 238

Supply 9Output 138

17. ábra: Az ál lemezzel lezárt 238. kimenet és a 79. elvezető 



58  EB 8493 HU

Összeszerelés és beüzemelés

Egy pneumatikus modul használata 
esetén a teljes levegőcsatorna 
(vágógyűrűk, cső, szerelési lap stb.) belső 
átmérőjének legalább 5,9 mm-nek kell 
lennie.
Két pneumatikus modul használata ese-
tén a teljes levegőcsatorna (vágógyűrű, 
cső, szerelési lap stb.) belső átmérőjének 
legalább 7 mm-nek kell lennie.
Javasoljuk, hogy használjon nagyobb 
belső átmérőt, mivel a levegőkapacitást 
tovább csökkentik a légcsatornában 
található kanyarok és könyökök.

Üzemzavar kockázata a szükséges le-
vegőminőség hiánya miatt.
Csak száraz, olaj- és pormentes bemeneti 
levegőt használjon.
Olvassa el a táplevegőreduktor állomások 
karbantartási utasításait.
Csatlakoztatás előtt valamennyi levegő-
csövet és tömlőt fújasson át levegővel ala-
posan.

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS!
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5.9 Bemeneti levegő 
csatlakoztatása

Üzemzavar kockázata a nem megfelelő 
összeszerelési, telepítési és beüzemelési 
sorrend miatt.
Tartsa be a sorrendet.
1. Távolítsa el a védőfedeleket a pneu-

matikus csatlakozásokról.
2. Szerelje fel a pozicionálót a szelepre.
3. Csatlakoztassa a táplevegőt.
4. Csatlakoztassa az elektromos áramot
5. Végezze el a beállításokat.

A pneumatikus csatlakozások, a manomé-
terblokk és a csatlakozóblokk  választha-
tóan ¼ NPT vagy G ¼ menetű furattal 
vannak ellátva. A fém/réz csövezéshez 
vagy műanyag tömlőkhöz a szokásos fit-
tingek használhatók.

 Î Olvassa el az utasításokat a(z)  5.8. 
szakaszban.

5.9.1 Jelnyomás-
csatlakozás

A jelnyomás-csatlakozás attól függ, hogy 
a pozicionáló hogyan van felszerelve 
a meghajtóra.

3277-es típusú meghajtó
 Î A jelnyomás-csatlakozás rögzített.

Rögzítés az IEC 60534-6 (NAMUR) 
szerint

 Î A "meghajtószár befelé mozog" bizton-
sági helyzet esetén: csatlakoztassa 
a jelnyomást a meghajtó tetején lévő 
csatlakozáshoz.

 Î A "meghajtószár kifelé mozog" bizton-
sági helyzet esetén: csatlakoztassa 
a jelnyomást a meghajtó alján lévő 
csatlakozáshoz.

Forgató hajtóművek (nagy teherbírású 
verzió)

 Î Forgató hajtóművek esetén a gyártó 
csatlakozási előírásait kell alkalmazni.

5.9.2 Vezérelt-
nyomásmérők

A bemeneti levegő és a jelnyomás monito-
rozásához javasoljuk a nyomásmérők fel-
szerelését (lásd: tartozékok a(z) 3.5. sza-
kaszban).

A  nyomásmérők felszerelése:
 Î Lásd: 5.4 és 8. ábra. szakasz

MEGJEGYZÉS!

Javaslat
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5.9.3 Tápnyomás
A szükséges táplevegőnyomás függ 
a meghajtó beállítási tartományátóll, és ha-
tásirányától (Biztonsági helyzet).
A beállítási tartomány az adattáblán talál-
ható a meghajtótól függően beállítási tarto-
mányként vagy jelnyomástartományként. A 
hatásirányt FA vagy FE, vagy egy szimbó-
lum jelöli.
A meghajtószár kifelé mozog - FA 
(LEVEGŐRE NYIT)
Záró biztonsági helyzet (átmeneti szelepek-
nél és sarokszelepeknél):

 Î Szükséges táplevegő nyomás = A be-
állítási tartomány értéke + 0,2 bar, leg-
alább 2,5 bar.

Meghajtószár befelé mozog FE (LEVEG-
ŐRE ZÁR)
Nyitó biztonsági helyzet (átmeneti szele-
peknél és sarokszelepeknél):
A tömörzáró szelepeknél a pstmax maximá-
lis táplevegőnyomást nagyjából a követke-
zőképpen határozzák meg:

pstmax = F + d² · π · ∆pr [bar]
4 · A

d = Ülékfurat átmérője [cm]
∆p = Nyomáskülönbség a szelepen [bar]
A = Meghajtó területe [cm²]
F = A meghajtó beállítási tartományának 

felső értéke [bar]

Specifikációk nélkül az alábbiak szerint 
végezze a számítást:

 Î Szükséges táplevegőnyomás = beállí-
tási tartomány felső értéke + 1 bar, leg-
alább 2,5 bar.
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5.10 Tipikus alkalmazások és összekapcsolások
A TROVIS 3793-as pozicionáló tipikus alkalmazásai és csatlakozásai az alábbiakban találha-
tók. A pozicionáló pneumatikus meghajtóra történő felszerelése mellett a pneumatikus modu-
lok lehetséges kombinációit is figyelembe kell venni (lásd: Lap 14 a(z) 71. oldalon).

5.10.1 Tipikus alkalmazások egyszeres működtetésű 
meghajtókkal

A jel a 138-as kimenetnél használandó az egyszeres működtetésű pneumatikus meghajtó 
vezérléséhez. A 238-as és 79-es kimenetek le vannak zárva (lásd: 17. ábra a(z) 57. ol-
dalon). A levegő kapacitása két pneumatikus modul használatával megduplázható.
Ebben az esetben a pozicionáló az alábbi pneumatikus modulokkal van rögzítve:

A nyílás B nyílás Levegőkapacitás
P3799-0001-es modul P3799-0000-ás modul (ál modul) KVS 0,35

P3799-0001-es modul P3799-0001-es modul KVS 0,70

Tipikus alkalmazás egyszeres működtetésű meghajtókkal:

2

4

Y1

1

3

4

Y1

1

1 Szelep
2 Meghajtó "meghajtószár kifelé mozog" biztonsági helyzettel
3 Meghajtó "meghajtószár befelé mozog" biztonsági helyzettel
4 Pozicionáló
Y1 138-as kimenet
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5.10.2 Tipikus alkamazás kettős működtetésű meghajtóval
A pozicionáló két kimenete használatos a kettős működtetéssű pneumatikus meghajtó 
vezérléséhez. A 138. kimenet leszellőztetett, a 238. kimenet nyomás alatt a biztonsági 
helyzet alatt. A levegő kapacitása két pneumatikus modul használatával megduplázható.
Ebben az esetben a pozicionáló az alábbi pneumatikus modulokkal van rögzítve:

A nyílás B nyílás Levegőkapacitás
P3799-0001-es modul P3799-0000-ás modul (ál modul) KVS 0,35

P3799-0001-es modul P3799-0001-es modul KVS 0,70

Tipikus alkalmazás kettős működtetésű meghajtókkal:

1 Szelep
4 Pozicionáló
5 Kettős működtetésű meghajtó
Y1 138-as kimenet
Y2 238-as kimenet

5

4

Y1

Y2

1
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5.10.3 Egyszeres működtetés a meghajtó rugókamrájának 
szellőztetésével

A jel a 138-as kimenetnél használandó az egyszeres működtetésű pneumatikus meg-
hajtó vezérléséhez. A meghajtó rugókamráját ezenkívül műszeres levegővel átöblítik 
a pozicionáló 79. kimenetén (elvezetés) keresztül, hogy megvédjék a meghajtó belső 
részét a korrózió ellen. A 238-as kimenetet záródugóval kell lezárni.
A levegő kapacitása két pneumatikus modul használatával megduplázható.
Ebben az esetben a pozicionáló az alábbi pneumatikus modulokkal van rögzítve:

A nyílás B nyílás Levegőkapacitás
P3799-0001-es modul P3799-0000-ás modul (ál modul) KVS 0,35

P3799-0001-es modul P3799-0001-es modul KVS 0,70

Egyszeres működtetésa meghajtó rugókamrájának légtelenítésével:

2

4

Y1

EXH
1

1 Szelep
2 Egyszeres működtetésű meghajtó
4 Pozicionáló
Y1 138-as kimenet
EXH 79-es kimenet (Elvezetés)
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5.10.4 Nagy jel/kis jel mód
A nagy jel/kis jel mód akkor használható, amikor nagyobb vezérlési pontossággal gyor-
sabb működtetési időre van szükség. Ebben az esetben egy kis jel közvetlenül a meg-
hajtóra kerül továbbításra a 138. kimenet felett. Nagy lépésű módosítás esetén a pozici-
onáló 238. kimenete arra szolgál, hogy a jelet továbbítsa egy vagy több szeleptartozék-
nak (például booster szelep, gyorsürítő szelep stb.). A 79-es kimenetet a meghajtó rugó-
kamrájának légtelenítésére használják, vagy záródugóval lehet lezárni.
A modell előnyei az alábbiak:

 − Rövid működési idő
 − Kevesebb túlfutás
 − Rövidebb elhelyezési idő
 − Kisebb szabályozási eltérés
 − Nagyobb és gyorsabb lépésű módosítások
 − Pontos vezérlés kisebb lépésű módosításokhoz

A kis jel/nagy jel mód használata csak egyszeres működtetésű meghajtókkal lehetsé-
ges. Ebben az esetben a pozicionáló az alábbi pneumatikus modulokkal van rögzítve:

A nyílás B nyílás Levegőkapacitás
P3799-0002-es modul P3799-0003-as modul KVS 0,35

Alkalmazás nagy jel/kis jel móddal:

1 Szelep
2 Meghajtó
4 Pozicionáló
6 Szeleptartozékok (ebben a példában 

booster szelep)
Y1 138-as kimenet
Y2 238-as kimenet

2

4

6

Y1

Y2

1
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5.11 Elektromos csatlakozások

Halálos sérülés kockázata robbanásveszélyes légkör kialakulása miatt.
Veszélyes területen történő telepítés esetéb tartsa be a felhasználás országában 
alkamazott megfelelő szabványokat.
Németországban alkalmazandó szabvány: EN 60079-14: 2008 (VDE 0165, 1. rész) 
Robbanásveszélyes légkör - Elektromos berendezések tervezése, kiválasztása és 
összeszerelése.

A nem megfelelő elektromos csatlakozás a robbanásvédelmet biztonságtalanná teszi.
 − Tartsa be a végcsatlakozók hozzárendelését.
 − Ne távolítsa el a zománcozott csavarokat.
 − Gyújtószikramentes elektromos berendezések összekapcsolásakor ne lépje túl az 
EK-típusvizsgálati tanúsítványokban megadott maximális megengedett értékeket 
(Ui vagy U0, li vagy I0, Pi vagy P0, Ci vagy C0 és Li vagy L0).

VESZÉLY!

FIGYELMEZTETÉS!

Kábelek és vezetékek kiválasztása
 Î A gyújtószikramentes áramkörök be-
szerelésekor tartsa be az EN 60079-
14 vonatkozó cikkelyeit.

 Î Zárja le a nem használt kábelbemene-
teket vakdugókkal.

 Î Szerelje fel a –20 °C alatti környezeti 
hőmérsékleten használt berendezése-
ket fém kábelbemenetekkel.

Ex nA védelmi típusú berendezések
Az Ex nA védelmi típus szerint működte-
tett berendezésekben (nem szikrázó be-
rendezések) az áramköröket csak telepí-
tés, karbantartás vagy javítás során sza-
bad áram alatt csatlakoztatni, megszakíta-
ni vagy kapcsolni.
Tanúsított kábeltömítéseket és záródugó-
kat kell használni, megfelelő típusú, 

IP ≥ 6X besorolású és a tanúsított hőmér-
sékleti tartományra alkalmas védelemmel.
A vezérlőjel áramkörét sorkapoccsal  (11/12 
vég) csatlakoztatják 0,2 - 2,5 mm² veze-
ték-keresztmetszetű villamos vezetőkhöz. A 
meghúzási nyomaték 0,5 - 0,6 Nm.
Az opciós modulok áramköreit 0,14 - 1,5 
mm² vezeték-keresztmetszetű villamos ve-
zetékekkel csatlakoztatják villamos veze-
tőkhöz sorkapocs segítségével. A meghú-
zási nyomaték 0,5 - 0,6 Nm.

Ex t védelmi típusú berendezések
Az Ex t védelmi típusa szerint működtetett 
(védelem tokozással) berendezésekben 
az áramköröket csak beszerelés, karban-
tartás vagy javítás során szabad áram 
alatt csatlakoztatni, megszakítani vagy 
kapcsolni.
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Ha a tokozás fedelét működés közben, 
potenciálisan robbanásveszélyes por lég-
körében kinyitja, akkor a robbanásvéde-
lem hatástalanná válhat.
Tanúsított kábeltömítéseket és záródugó-
kat kell használni, megfelelő típusú, IP ≥ 
6X besorolású és a tanúsított hőmérsékle-
ti tartományra alkalmas védelemmel.
A vezérlőjel áramkörét sorkapoccsal  
(11/12 vég) csatlakoztatják 0,2 - 2,5 mm² 
vezeték-keresztmetszetű villamos veze-
tőkhöz. A meghúzási nyomaték 0,5 - 
0,6 Nm.
Az opciós modulok áramköreit 0,14 - 1,5 
mm² vezeték-keresztmetszetű villamos ve-
zetékekkel csatlakoztatják villamos veze-
tőkhöz sorkapocs segítségével. A meghú-
zási nyomaték 0,5 - 0,6 Nm.

5.11.1 Kábelbemenet 
tömszelencével

A TROVIS 3793-as pozicionáló házának 
négy menetes furata van, amelyek szük-
ség szerint kábel-tömszelencével ellátha-
tók.

 Î A kábel-tömszelence típusa a környe-
zeti hőmérsékleti tartománytól függ. 
Lásd: műszaki adatok a(z) 3.7. sza-
kaszban a(z) 28. oldalon.

 Î A sorkapcsokatt 0,2–2,5 mm² veze-
ték-keresztmetszetre tervezték (meg-
húzási nyomaték 0,5 Nm).

 Î Csatlakoztasson maximum egy 
áramforrást.

Általában nem szükséges a pozicionálót 
kötővezetőhöz csatlakoztatni. Amennyiben 
erre szükség lenne, akkor azonban ezt 
a vezetőt a berendezésen belül vagy kívül 
kell csatlakoztatni (lásd: 2. ábra a(z) 21. 
oldalon).

5.11.2 Elektromos áram 
csatlakoztatása

Üzemzavar kockázata a nem megfelelő 
összeszerelési, telepítési és beüzemelési 
sorrend miatt.
Tartsa be a sorrendet.
1. Távolítsa el a védőfedeleket a pneu-

matikus csatlakozásokról.
2. Szerelje fel a pozicionálót a szelepre.
3. Csatlakoztassa a táplevegőt.
4. Csatlakoztassa az elektromos áramot
5. Végezze el a beállításokat.

 Î Csatlakoztassa az elektromos áramot 
(mA jel) az alábbiak szerint: 18. ábra.

–12 +11

18. ábra: Véghozzárendelés

MEGJEGYZÉS!
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Tartozékok
Kábel-tömszelencék M20x1,5 Rendelési 

szám
Fekete műanyag
(6 - 12 mm rögzítési tartomány) 8808-1011
Kék műanyag
(6 - 12 mm rögzítési tartomány) 8808-1012
Nikkellel bevont sárgaréz
(6 - 12 mm rögzítési tartomány) 1890-4875
Nikkellel bevont sárgaréz
(10 - 14 mm rögzítési tartomány) 1992-8395
Rozsdamentes acél 1.4305
(8 - 14,5 mm rögzítési tartomány) 8808-0160

Adapter M20x1,5 - ½ NPT
Szinterezett alumínium 0310-2149
Rozsdamentes acél 1400-7114

5.11.3 Komminukáció 
létrehozása

A számítógép és a pozicionáló közötti 
kommunikáció FSK modem vagy kézi 
kommunikációs berendezés segítségével 
(ha szükséges, egy elszigetelő erősítővel) 
HART® protokollon alapul.
Viator FSK modem

 − RS-232 Non ex Rendelési szám: 8812-0130
 − USB Non ex Rendelési szám: 8812-0132

Ha a vezérlő vagy a vezérlőállomás terhe-
lési impedanciája túl alacsony, akkor a ve-
zérlő és a pozicionáló közé egy szigetelő 
erősítőt kell csatlakoztatni (illeszkedik, 
mint a veszélyes területeken csatlakozta-
tott pozicionáló esetében). Lásd: 19. ábra.

Csatlakozás biztonságos területen

Csatlakozás veszélyes területen

Vezérlő/
vezérlőállomás

Vezérlő/vezérlőállomás

Kézi kommunikációs berendezés 
vagy második FSK modem

4 - 20 mA TROVIS 3793

TROVIS 3793

Robbanásbiztos szige-
telő erősítő

Kézi kommunikációs berendezés vagy 
második FSK modem (robbanásbiztos)

Biztonságos tartomány Veszélyes terület

19. ábra: Csatlakozás FSK modemmel
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Ha a pozicionálót veszélyes területeken 
használják, robbanásbiztos szigetelő erő-
sítőt kell használni.
HART® protokoll használatával az összes 
csatlakoztatott vezérlőhelyiség és terepi 
eszköz egyedileg címezhető a címükkel, 
egy standard buszon keresztül.

Standard busz:
Standard busz módban a pozicionáló 
az analóg alapértéket követi. A busz címé-
nek / lekérdezési címének 1-15 tartomány-
ban kell lennie.

Amikor kommunikációs hiba lép fel:
Kommunikációs hibák akkor fordulhatnak 
elő, amikor a folyamatvezérlő / -vezérlőál-
lomás kimenete nem HART®-kompatibilis.
Alternatív megoldásként egy 250 Ω-os el-
lenállás sorba köthető, és egy 22 μF-os 
kondenzátor csatlakoztatható párhuzamo-
san a robbanásvédelem nélküli pozicioná-
lók analóg kimenetéhez és Ex tb védelmi 
típussal rendelkező pozicionálókhoz. (20. 
ábra). Ennek eredményeként nő a vezérlő 
kimenetének terhelése.

Vezérlő/vezérlőállomás

20. ábra: Kimeneti jel adaptálása

5.11.4 Kapcsoló erősítő az 
EN 60947-5-6 szerint

A végálláskapcsolók működéséhez kap-
csolóerősítőket kell csatlakoztatni a kime-
neti áramkörbe. Meg kell felelniük a kime-
neti áramkörök EN 60947-5-6 szabvány-
nak megfelelő határértékeinek.

 Î Vegye figyelembe a veszélyes helyek-
re történő beszerelés vonatkozó elő-
írásait.

Biztonságos területeken (nem veszélyes 
területeken) történő alkalmazáshoz a vég-
álláskapcsolók közvetlenül összekapcsol-
hatók a PLC bináris bemenetével, az IEC 
61131 szerint. Ez vonatkozik a digitális be-
menetek szabványos működési tartomá-
nyára, az IEC 61131-2 5.2.1.2 pontja sze-
rint, 24 V DC névleges feszültséggel.
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6 Opciós modulok
A TROVIS 3793 pozicionáló moduláris felépítése lehetővé teszi a speciális igényekhez 
történő adaptálást. A levegőkapacitás és a működési irány különféle pneumatikus mo-
dulok beépítésével változtatható (lásd: 6.1. szakasz). Opcionális kiegészítő funkciók ér-
hetők el opciós modulok használatával (lásd: 6.2. szakasz).
Amennyiben a pozicionálót kiegészítő pneumatikus modulokkal (21. ábra) és/vagy op-
ciómodulokkal rendelték (22. ábra, 23. ábra), akkor ezek szállításkor telepítésre és csat-
lakoztatásra készek.

21. ábra: Pneumatikus modul 22. ábra: Opciómodul

23. ábra: Opciómodul hardveres végálláskapcsolóval (egymáshoz csatlakoztatva a jelkábelek felett)
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6.1 Pneumatikus modulok
A TROVIS 3793-as pozicionáló berendezés levegőkapacitása és műveleti iránya változ-
tatható különféle pneumatikus modulok használatával és kombinálásával. Maximum két 
pneumatikus modul használható egy pozicionálóban.

Lap 13: Elérhető pneumatikus modulok a TROVIS 3793-as pozicionálóhoz

Termékkód Pneumatikus  modul funkciója
P3799-0000 Ál modul (lezárja a réscsatlakozásokat, és akkor kell használni, amikor csak 

egy pneumatikus modul van telepítve)

P3799-0001 138. kimenet és 238. kimeneti modul (egyszeres és kettős működtetés)

P3799-0002 138. kimeneti modul (egyszeres működtetésű)

P3799-0003 238. kimeneti modul (egyszeres működtetésű)

1 Orsószelep
2 Löketérzékelő
3 Mikrovezérlő

4 Biztonsági vezérlőkör
5 i/p konverter
6 Nyomáscsökkentő

1

2

Supply Output

3 4 5

6

µC n

P3799-0001

1

2

Supply Output

3 4 5

6

µC n

P3799-0002

1

2

Supply Output

3 4 5

6

µC n

P3799-0003

24. ábra: Pneumatikus modulok kialakítása

Üzemzavar kockázata a pneumatikus modulok helytelen kombinációja miatt.
Ne kombinálja a P3799-0001-es és P3799-0003-as modulokat.

MEGJEGYZÉS!
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Lap 14: Pneumatikus modulok kombinációi

A nyílás B nyílás Funkció Levegő-
kapacitás

Biztonsági helyzet

138. kimenet 238. kimenet

P3799-0001 P3799-0000 Egyszeres/kettős működtetés KVS 0,35 Levegőztetett Levegővel feltöltött

P3799-0001 P3799-0001 Egyszeres/kettős működtetés KVS 0,70 Levegőztetett Levegővel feltöltött

P3799-0002 P3799-0003 Egyszeres működtetésű, 2x független KVS 0,35 Levegőztetett Levegőztetett

6.1.1 Pneumatikus / ál modulok telepítése és eltávolítása

Sérülés veszélye az eszközön belüli magas nyomás miatt.
Csak akkor telepítsen vagy cseréljen pneumatikus modulokat, amikor a pozicionáló nyo-
másmentesített.

A pneumatikus modulok helytelen telepítése és eltávolítása károsíthatja a pozicionálót.
A pneumatikus modulok telepítése vagy eltávolítása előtt csatlakoztassa le az elektro-
mos áramról.

A pozicionálóban a pneumatikus modulokhoz két nyílás áll rendelkezésre.

Pneumatikus 
modul az A 
nyílásban

Ál modul 
a B nyílásban

Felirat az 
A nyíláshoz

Felirat a 
B nyíláshoz

25. ábra: Pneumatikus modul nyílásai

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!
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Vagy két pneumatikus modult kell telepíte-
ni, vagy egy pneumatikus modult és egy ál 
modult együtt kell felszerelni. Telepített 
modul nélküli nyílás nem megengedhető.

Pneumatikus/ál modul eltávolítása
1. Csavarja ki a rögzítőcsavart lapos csa-

varhúzóval (15 csavarfordulat).
2. Nyomja a modult a kijelző felé, és óva-

tosan húzza ki.
3. A modult tárolja a csomagolásában.

Pneumatikus/ál modul telepítése
1. Vegye figyelembe a(z) Lap 14. sza-

kaszban, a(z) 71. oldalon meghatá-
rozott pneumatikus modulok kombiná-
cióit.

2. Ellenőrizze, hogy a modulon a tömítés 
megfelelő helyen van-e (lásd: 27. áb-
ra): a tömítés nem nyúlhat ki a horony-
ból.

3. Forgassa el a csavart az ék lefelé tolá-
sához, amennyire csak lehet (lásd: 
26. ábra).

4. Illessze be a modult az alábbiaknak 
megfelelően: 28. ábra. Nyomja a mo-
dult a kijelző felé, és helyezze be az ék 
mentén.

5. Enyhén nyomja a modult lefelé, köz-
ben húzza meg a rögzítőcsavart meg-
felelő lapos csavarhúzóval. Húzza meg 
0,7 ± 0,1 Nm nyomatékkal.

Amennyiben a pneumatikus modulokon 
módosítás történt, a pozicionálót újra kell 
inicializálni. Lásd: 8.5. szakasz.

Megjegyzés Megjegyzés
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Rögzítőcsavar

Ék Tömítés

26. ábra: Ék rögzítéshez 27. ábra: Pneumatikus modul tömítése

28. ábra: Pneumatikus modul beillesztése/cseréje
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6.2 Opcionális kiegészítő 
funkciók

A TROVIS 3793-as pozicionálóhoz további 
funkciók érhetők el, amelyeket  opcionális 
modulokként hozzá lehet adni a pozicioná-
lóhoz.

Hardveres végálláskapcsolók
A mechanikus helyzetérzékelővel ellátott 
ellátott végálláskapcsolók jelet adnak 
a vezérlőrendszernek, amikor a szelep el-
éri a két állítható határérték egyikét.

 − Induktív végálláskapcsolók: az in-
duktív közelségkapcsolók állítható ta-
gokkal működnek. Az induktív végál-
láskapcsolók működéséhez kapcso-
lóerősítőket kell csatlakoztatni a kime-
neti áramkörbe (lásd: 5.11.4).

 − Mechanikus végálláskapcsolók: 
a mikrokapcsolókat állítható kapcsolási 
ponttal rendelkező görgők működtetik.

Szoftveres végálláskapcsolók
A szoftveres végálláskapcsolók azt jelzik, 
hogy a szelep elérte a két állítható határ-
érték egyikét.

 − Ha az 1. határértéket nem érte el
 − Amikor meghaladja a 2. határértéket

Az alábbi verziók állnak rendelkezésre:
 − PLC csatlakoztatása IEC 61131-2 sze-

rint, Pmax = 400 mW
 − Cssatlakozás NAMUR kapcsolási erő-

sítőhöz az EN 60947-5-6 szerint (lásd: 
5.11.4. szakasz)

Analóg helyzettávadó
A helyzettávadó kétvezetékes távadó, és 
a löketérzékelő jelét 4 - 20 mA-es jelként 
adja ki, amelyet a mikrovezérlő dolgoz fel. 
Ennek a jelnek a kibocsátása a pozicioná-
ló bemeneti jelétől független. Ezenkívül 
a helyzettávadó lehetővé teszi a pozicio-
náló hibáinak jelzését <2,4 mA vagy> 21,6 
mA jeláram mellett.

Kényszerített szellőztetés
Ha a feszültség 11 V alá esik az opciós 
modul csatlakozásain, akkor a pozicionáló 
pneumatikus kimenetei vagy leszellőznek, 
vagy nyomás alá kerülnek, a pneumatikus 
modulok kombinációjától függően (lásd: 
Lap 14 a(z) 71. oldalon). Ez vezérlőjel-
től függetlenül fellép. A 15 V feletti feszült-
ség inaktívvá teszi a kényszerített szellőz-
tetést.

Bináris bemenet
A bináris bemenetek lehetnek lebegő vagy 
nem lebegő bemenetek (0–24 V), és konfi-
gurálhatók a következő funkciók biztosítá-
sára:

 − Kapcsolási állapot: a bináris beme-
net kapcsolási állapota naplózott

 − Helyi írásvédelem: az első inicializá-
lás után aktiválható a helyi írásvéde-
lem. Amíg a bináris bemenet aktív, 
a pozicionálón nem lehet megváltoz-
tatni a beállításokat. A pozicionáló nem 
inicializálható újra.
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 − PST (részleges löketteszt): teszt 
a szelep mozgási képességének elle-
nőrzésére és a dinamikus szabályzási 
válasz mérésére (PST: részleges lö-
ketteszt / FST: teljes löketteszt).

 – PST indítása: végezzen egy lé-
pésválasz tesztet egy beállítható 
tartományban.

 – FST indítása: hajtson végre egy 
lépésválasz tesztet a teljes löket-
tartományban a konfigurálható pa-
ramétereket követve.

 − A szelep rögzített értékre állítása: 
mozgassa a szelepet egy meghatáro-
zott helyzetbe (szeleppozíció % -ban).

Kiegészítésként egy bináris bemenet inak-
tiválható.
Bináris kimenet
A hibás riasztási kimenet hibás vezérlőál-
lomást jelez. Az alábbi verziók állnak ren-
delkezésre:

 − PLC csatlakoztatása IEC 61131-2 sze-
rint, Pmax = 400 mW

 − Cssatlakozás NAMUR kapcsolási erő-
sítőhöz az EN 60947-5-6 szerint (lásd: 
5.11.4. szakasz)
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6.2.1 Opciós modulok
A(z) Lap 15 felsorolja az összes elérhető opciómodult a kiegészítő funkciók 
kombinációival.

Lap 15: Elérhető opciómodulok a TROVIS 3793-as pozicionálóhoz

Funkció

Induktív végálláskapcsoló
Mechanikus végálláskapcsolók

Szoftveres végálláskapcsolók (NAMUR)
Szoftveres végálláskapcsolók (PLC)

Analóg helyzettávadó

Opciómodul
Kényszerített szellőztetés

Leírás

Bináris bemenet

Termékkód Azonosítás Bináris kimenet

Z3799-00000 Ál modul 6.2.3. szakasz

Z3799-xxx10 [N] • • 6.2.4. szakasz

Z3799-xxx11 [X] • • 6.2.4. szakasz

Z3799-xxx15 1) [P] • • 6.3. szakasz

Z3799-xxx30 1) [M] • 6.3. szakasz

Z3799-xxx40 [T] • • • 6.2.4. szakasz

Z3799-xxx80 [V] • • • 6.2.4. szakasz

1) Opciós modulból és mechanikus szerelési egységből áll

Üzemzavar kockázata az opciómodulok helytelen kombinációja miatt.
Ne használjon azonos azonosítókódú opciómodulokat egy pozicionálóban.

Lap 16: Az opciómodulok robbanásvédelmi tanúsítványa

Opciómodul termékkódja Z3799- x x x x x

Robbanásvédelem
nélkül 0 0 0
Ex ia 1 1 0
Ex t 5 1 0
Ex t/Ex nA 8 1 0
Ex nA 8 5 0

MEGJEGYZÉS!
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6.2.2 Nyílások opciós modulok
Legfeljebb két opciómodul használható egy pozicionálóban (29. ábra).

 − C nyílás (felső nyílás)
 − D nyílás (alsó nyílás)
 Î Válassza ki a(z) Lap 17 szakaszban, a(z) 82. oldalon felsorolt nyílásokat.

Az opciós modulok helytelen telepítése károsítja a pozicionálót.
Ne helyezze be a hardveres végálláskapcsolókat a C nyílásba.

E3793-000

Slot 
C

D

Var.-ID 
Serial no.   

    -12   +11Signal

SERIAL INTERFACE

R

SAMSON  Module  3793

Electronic HART

11
12

10

Felirat az oldalán:

C nyílásba helyezett opciómodul

D nyílásba helyezett opciómodul

29. ábra: Nyílások opciómodulokhoz

MEGJEGYZÉS!
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6.2.3 Ál opciómodul
A D nyílásba egy ál modult helyeznek be, 
hogy megvédjék a nyílás érintkezőit, ami-
kor az pozicionáló készüléket opciómodu-
lok nélkül szállítják.

Az elektronika károsodásának veszélye 
a nem védett érintkezők miatt.
Lezárja az üres nyílásokat ál modulokkal.

Attól függően, hogy melyik nyílás marad 
szabadon, az ál modult hozzá kell igazíta-
ni a nyíláshoz a megfelelő élek eltávolítá-
sával. Vágja le az éleket egy fogóval az 
előrkészített töréspontokon a(z) 31. ábra 
és 32. ábra. szakaszban láthatóak szerint.

Ál modul eltávolítása
1. Fogja meg az ál modult a füleknél.
2. Nyomja meg a füleket, és óvatosan 

húzza ki az ál modult a nyílásból.

Ál modul behelyezése
1. Válassza ki a megfelelő nyílást az ál 

modulhoz.
2. Fogja meg az ál modult a füleknél.
3. Nyomja meg a füleket, és óvatosan 

nyomja az ál modult a nyílába, míg 
a reteszek a megfelelő helyre nem il-
leszkednek.

4. Engedje el a füleket, amíg a reteszek 
kattanással nem rögzülnek.

MEGJEGYZÉS!
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Előkészített 
töréspontok

Fül
Retesz

30. ábra: Ál modul szállított állapotban, D nyílásba illesztve, mindkét nyílás lezárva.

31. ábra: Az ál modul adaptálva, a felső és alsó élek leválasztva, a C nyílásba behelyezve, a C 
nyílás lezárva.

32. ábra: Az ál modul adaptálva, a felső él leválasztva, a D nyílásba behelyezve, a D nyílás 
lezárva.
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6.2.4 Opciós modulok 
behelyezése és 
eltávolítása

Halálos sérülés veszélye az opciós mo-
dulok meg nem engedett használata 
miatt a nem hatékony robbanásvéde-
lem miatt.
Csak olyan opciós modulokat telepítsen, 
amelyek ugyanolyan robbanásvédelem-
mel rendelkeznek, mint a pozicionáló.

Az opciós modulok helytelen telepítése és 
eltávolítása károsítja a pozicionálót.
Az opciós modul behelyezése vagy eltávo-
lítása előtt csatlakoztassa le az elektro-
mos hálózatról.

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az 
opciós modulokat.

 − Tartsa be az ESD előírásokat az 
IEC 61340-5-1 szabványnak 
megfelelően.
 − Az opciós modulokat csak eredeti 
csomagolásukban tárolja.

 Î Az opciós modulok behelyezése előtt 
ellenőrizze a robbanásvédelem típusát 
a(z) Lap 16. szakaszban, a(z) 76. 
oldalon található termékkód szerint.

Opciós modul behelyezése
1. Válassza ki az opciós modul nyílását 

az alábbi lista szerint: Lap 17.
2. Fogja meg az opciós modult a fülek-

nél.
3. Nyomja meg a füleket, és óvatosan 

nyomja az opciós modult a helyére, 
míg a reteszek a megfelelő helyre il-
leszkednek.

4. Engedje el a füleket a reteszek rögzü-
léséhez.

5. Ellenőrizze, hogy az opciós modul 
megfelelően rögzült-e.

6. Csatlakoztassa a vezetéket a(z) 
Lap 17. szakaszban láthatóak szerint.

Az opciós modul behelyezése után ragasz-
sza fel a megfelelő címkéket (lásd: 2.2. 
szakasz) a pozicionáló adattáblája mellé, 
amely a házon található.
Î Vegye ki a címkét a csomagolásból.

Az opciós modul eltávolítása
1. Válassza le a csatlakozóvezetékeket.
2. Fogja meg az opciós modult a fülek-

nél.
3. Nyomja meg a füleket, és óvatosan 

húzza ki az opciómodult a nyílásból.
4. Az opciós modult a csomagolásában 

tárolja.
5. Távolítsa el a címkét a pozicionáló há-

záról.

VESZÉLY!

MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!

Megjegyzés
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Tartsa be az ESD előírásait.

Fül

Fül Retesz

33. ábra: Opciós modul behelyezése
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Lap 17: Nyíláspozíció és az opciós modul  sorkapcsok hozzárendelése

Z3799-xxx10 [N] ·Szoftveres végálláskapcsoló bináris kimenettel (NAMUR)

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

C vagy D

Leírás Sorkapocs

Szoftveres végálláskapcsoló (NAMUR 1) N
+45
–46

Szoftveres végálláskapcsoló (NAMUR 2) N
+55
–56

Bináris kimenet (NAMUR) N
+83
–84

Z3799-xxx11 [X] ·Szoftveres végálláskapcsoló bináris kimenettel (PLC)

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

C vagy D

Leírás Sorkapocs

Szoftveres végálláskapcsoló (PLC 1) X
+91
–92

Szoftveres végálláskapcsoló (PLC 2) X
+93
–94

Bináris kimenet (PLC) X
+95
–96

Z3799-xxx14 [P] · Induktív végálláskapcsolók bináris kimenettel (NAMUR)

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

D

Leírás Sorkapocs

Bináris bemenet (NAMUR) P
+83
–84

1. induktív végálláskapcsoló P
+41
–42

2. induktív végálláskapcsoló P
+51
–52

MEGJEGYZÉS
Ne helyezze 
a modult a C 
nyílásba Az 
opciós modul 
megsérül



EB 8493 HU  83

Opciós modulok

Z3799-xxx30 [M] · Mechanikus végálláskapcsolók

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

D

Leírás Kapcsolás funkció Sorkapocs

1. mechanikus vég-
álláskapcsoló (át-
váltó érintkezés)

NC
M

47
C 48

NO 49

2. mechanikus vég-
álláskapcsoló (át-
váltó érintkezés)

NC
M

57
C 58

NO 59

MEGJEGYZÉS
Ne helyezze 
a modult a C 
nyílásba Az 
opciós modul 
megsérül

Z3799-xxx40 [T] · Helyzettávadó bináris bemenettel (24 V) és bináris kimenettel (NAMUR)

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

C vagy D

Leírás Sorkapocs

4. helyzettávadó - 20 mA T
+31
–32

Bináris bemenet 24 V T
+87
–88

Bináris bemenet (NAMUR) T
+83
–84

Z3799-xxx80 [V] · Kényszerített szellőzés bináris bemenettel (24 V) és bináris kimenettel (NA-
MUR)

Nyílás Sorkapocs hozzárendelés

C vagy D
MEGJEGYZÉS
Ennek 
megfelelően 
állítsa be 
a kényszerített 
szellőzés 
funkciót. Lásd: 
6.4. szakasz.

Leírás Sorkapocs

Kényszerített szellőztetés V
+81
–82

Bináris bemenet 24 V V
+87
–88

Bináris bemenet (NAMUR) V
+83
–84
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6.3 Hardveres 
végálláskapcsoló

A hardveres végálláskapcsolók esetében 
a mechanikus szerelési egységet az opci-
ós modul mellett kell telepíteni (a végállás-
kapcsolók és az opciós modulok jelkábele-
ken keresztül vannak összekötve).

Az opciós modulok helytelen telepítése és 
eltávolítása károsítja a pozicionálót.
Az opciós modul behelyezése vagy eltávo-
lítása előtt csatlakoztassa le az elektro-
mos hálózatról.

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az op-
ciós modulokat.

 − Tartsa be az ESD előírásokat az 
IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelő-
en.
 − Az opciós modulokat csak eredeti cso-
magolásukban tárolja.

6.3.1 Hardveres 
végálláskapcsolók 
behelyezése

 Î A hardveres végálláskapcsolók opció-
modulját csak a D nyílásba (alsó nyí-
lásba) helyezze be.

1. Ellenőrizze, hogy az opciós modul al-
ján található csatlakozó megfelelően 
rögzült.

2. Fogja meg az opciós modult a füleknél.

3. Nyomja meg a füleket, és óvatosan 
nyomja az opciós modult a D nyílásba, 
amíg a reteszek a megfelelő helyre il-
leszkednek.

4. Engedje el a füleket, amíg a reteszek 
kattanással nem rögzülnek.

5. Ellenőrizze, hogy az opciós modul 
megfelelően rögzült-e.

6. Vezesse el a mechanikus szerelvényt 
a kijelző felett, és helyezze be a(z) 34. 
ábra. ábra szerint. Győződjön meg ar-
ról, hogy a hajtófogaskerék-tengely 
érintkezik a fogaskerékkel a helyzetér-
zékeléshez.

 Î Ha nem lehet behelyezni, mert a fo-
gaskerekek útban vannak, kissé for-
gassa el a hajtófogaskerék tengelyét.

7. Óvatosan nyomja le a mechanikus 
szerelvényt, amennyire csak megy.

8. Használjon megfelelő csavarhúzót 
a csavarok meghúzásához 1,2 ± 0,2 
Nm meghúzási nyomatékkal.

Ha a hardveres végálláskapcsolókat elő-
ször telepítik a pozicionálóba, a csavarok 
menetet vágnak a furatokba. Ebben az 
esetben nehezebb lesz a csavarokat be-
csavarni. Ha a hardveres végálláskapcso-
lókat eltávolították, akkor az újratelepíté-
sükhöz az alábbiak szerint járjon el:

 − Röviden fordítsa el a rögzítőcsavarokat 
az óramutató járásával ellentétes irány-
ban a csavarhúzóval, hogy rögzítse azo-
kat a kész csavarmenetbe.
 − Húzza meg a csavarokat 1,2 ± 0,2 Nm 
meghúzási nyomatékkal.

1.

2.

3.

Tartsa be az ESD 
előírásait.

34. ábra: Hardveres végálláskapcsoló telepítése

MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!

Megjegyzés
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6.3 Hardveres 
végálláskapcsoló

A hardveres végálláskapcsolók esetében 
a mechanikus szerelési egységet az opci-
ós modul mellett kell telepíteni (a végállás-
kapcsolók és az opciós modulok jelkábele-
ken keresztül vannak összekötve).

Az opciós modulok helytelen telepítése és 
eltávolítása károsítja a pozicionálót.
Az opciós modul behelyezése vagy eltávo-
lítása előtt csatlakoztassa le az elektro-
mos hálózatról.

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az op-
ciós modulokat.

 − Tartsa be az ESD előírásokat az 
IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelő-
en.
 − Az opciós modulokat csak eredeti cso-
magolásukban tárolja.

6.3.1 Hardveres 
végálláskapcsolók 
behelyezése

 Î A hardveres végálláskapcsolók opció-
modulját csak a D nyílásba (alsó nyí-
lásba) helyezze be.

1. Ellenőrizze, hogy az opciós modul al-
ján található csatlakozó megfelelően 
rögzült.

2. Fogja meg az opciós modult a füleknél.

1.

2.

3.

Tartsa be az ESD 
előírásait.

34. ábra: Hardveres végálláskapcsoló telepítése

MEGJEGYZÉS!

MEGJEGYZÉS!



86  EB 8493 HU

Opciós modulok

Csatlakozókábel

Csatlakozókábel

Elektronikus modul

35. ábra: Csatlakozókábelek elvezetése

9. Rögzítse a két összekötő vezetéket az 
elektronikus modul és a pozicionáló 
háza között, és nyomja lefelé (az aláb-
binak megfelelően: 35. ábra).

 Î Ügyeljen arra, hogy a huzalok ne nyúl-
janak ki a házból, és ne csípődjenek 
be a ház tetejének bezárásakor.

10. Csatlakoztassa a vezetéket a(z) 
Lap 17. szakaszban láthatóak szerint.

11. Állítsa be a kapcsolási pontokat a(z) 
6.3.2. szakaszban leírtak szerint.
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6.3.2 Kapcsolási pontok 
beállítása

A végálláskapcsolók kapcsolási pontjait ál-
talában úgy állítják be, hogy a löket/szög 
végpozícióinál jelkibocsátás történjen. Opci-
onálisan a kapcsolási pont bármilyen hely-
zetbe beállítható a löket-/szögtartományon 
belül, pl. ha köztes helyzetet kell megadni.
Mindkét kapcsolási pontot a mechanikus 
szerelvény tetején lévő hasított fejű csava-
rokkal kell beállítani (36. ábra):

 − 1. végálláskapcsoló (1. csavar)
 − 2. végálláskapcsoló (2. csavar)

1

2

1. végálláskapcsoló

2. végálláskapcsoló
Horony a tengely csavarhú-
zóval történő rögzítéséhez

36. ábra: Kapcsolási pontok beállítása

1. Mozgassa a szelepet abba a pozíció-
ba, ahol a kapcsolási pontot aktiválni 
kell.

2. A kapcsolási pontokat az alábbiak sze-
rint állítsa be:
Mechanikus végálláskapcsolók:
Forgassa el a beállító csavart, amíg 
a bütykös tárcsa bütyke el nem éri 
a mikrokapcsoló görgőjét, és a kime-
neti jel meg nem változik.
Induktív végálláskapcslók:
Forgassa el a beállító csavart, amíg 
a fém tag ki nem mozdul a közelségér-

zékelő mágneses mezőjéből és a ki-
meneti jel meg nem változik.

3. Forgassa el a beállító csavart az ellen-
kező irányba, hogy kompenzálja a kap-
csolási pont eltolódását a hőmérsékleti 
változások miatt. Az alábbi táblázat 
alapján határozza meg, hogy hány for-
dulatot kell a csavarnak megtennie.

Kapcsolási pont eltolódása
Nyílásszög Löket

≤ 2° ≤ 0,8 mm

Beállítócsavar elfordítása
1/16 1/16

4. Távolítsa el a szelepet a kapcsolási 
pozíciótól, és ellenőrizze, hogy a kime-
neti jel megváltozik-e.

5. Mozgassa vissza a szelepet kapcsolá-
si helyzetbe, és ellenőrizze a kapcso-
lási pontot.

6.3.3 A tengely zárása
A pozicionáló tengelyének rögzítéséhez 
a pozicionáló szelepre történő felszerelé-
sekor (lásd: 5.3 és 7. ábra. szakasz a(z) 
43. oldalon), illesszen egy lapos csavar-
húzót a végálláskapcsoló szerelvény hor-
nyába (lásd: 36. ábra), és tartsa a tengelyt 
a 2. pozícióban.

A pozicionálótengely nem megengedett 
fordulata károsítja a pozicionálót.
A pozicionáló tengelyét csak lapos csavar-
húzóval állítsa be, hogy a helyén zárja 
a szelephez történő rögzítés során.

MEGJEGYZÉS!
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6.4 Kényszerített szellőztetés
A kényszerített szellőztetés funkció kapcsolóját (lásd: 37. ábra) a TROVIS 3793-as pozi-
cionáló szállításakor a szükséges kapcsolópozícióhoz kell beállítani. Ha a kényszerített 
szellőztetés funkcióval rendelkező opciós modult később telepítik vagy eltávolítják, 
a kapcsolót az ábra szerint kell beállítani: Lap 18.

Kapcsoló kényszerített 
szellőztetéshez

37. ábra: Kapcsoló kényszerített szellőztetéshez

 Î Állítsa be a kapcsolót a(z) Lap 18. ábra szerint lapos csavarhúzóval.

Lap 18: Kapcsolópozíció

Opciós modul kényszerített szellőztetéshez
C nyílás Nincs használatban Használatban Nincs használatban Használatban
D nyílás Nincs használatban Nincs használatban Használatban Használatban

Kapcsoló-
pozíció

0

1

2

3

A pozicionáló átkapcsol a biztonsági helyzetbe, ha a kapcsoló pozíciója nem egyezik az 
opciós modul konfigurációjával.

Megjegyzés
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7 Működés

SSP csatlakozás

Kapcsoló kényszerített szellőztetéshez

Kijelző Forgó nyomógomb

Inicializálás billentyű (INIT)

38. ábra: TROVIS 3793-as pozicionáló működésvezérlői

7.1 Forgó nyomógomb
A helyszíni működéshez szükséges forgó nyomógomb a kijelző mellett helyezkedik el 
(jobbra vagy balra, a szerelési helyzettől függően).

Forgatva: kiválasztja a menüpontot, a paramétereket vagy az értékeket.

Lenyomva: megerősíti a beállítást

Tartsa lenyomva két másodpercig: visszatérés a menüszintre 
(megjelenik az ESC a folyamatjelzővel).
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7.2 Inicializálás billentyű (INIT)

Sérülésveszély a pozicionáló, meghajtó vagy szelep mozgó részei miatt.
Ne érintse vagy ne blokkolja a mozgó alkatrészeket.

A gyártási technológiát megzavarja a meghajtó vagy a szelep mozgása.
Ne végezzen inicializálást, amíg működő gyártási technológia mellett. Először az elzáró 
szerelvények zárásával válassza le a szabályzószelepet.

A normál működéshez egyszerűen indítsa el az inicializálást az INIT billentyű megnyo-
másával, miután a pozicionálót a szelepre felszerelte. Ebben az esetben az inicializálást 
a MAX inicializálás móddal hajtják végre (lásd:  8.4.4. szakasz) az ATO biztonsági hely-
zettel (lásd: 8.4.6. szakasz). Ezenkívül az alapértelmezett beállítások a paraméterlistá-
ban (lásd: 12.3.1. szakasz) alkalmazhatók.

A gyors inicializáláshoz az alábbiak szerint járjon el:
1. Szerelje fel a pozicionálót a szelepre.
2. Csatlakoztassa a táplevegőt.
3. Csatlakoztassa az elektromos áramot

 Î Az első beüzemelés során a varázsló jelenik meg (lásd: 8.1. szakasz).
4. Állítsa be a szoftveres korlátozást a(z) 8.4.8. szakaszban leírtak szerint.
5. Használjon vékony tárgyat az inicializálás-gomb megnyomásához (INIT).

7.3 Kapcsoló kényszerített szellőztetéshez
 Î Lásd: 6.4. szakasz

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!
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7.4 Kijelző

A kijelző üzemi tartománya: –30 - +65 °C. A kijelző olvashatósága ezen a hőmérsékleti 
tartományon kívül korlátozott.

Amint csatlakoztatja az elektromos áramot (mA vezérlőjel), a varázsló megjelenik az el-
ső beüzemelés során (lásd: 8.1. szakasz), és minden más esetben megjelenik a fő ki-
jelző (39. ábra, balra), amelyet a kijelző 0-0 és 0-10 közötti számozással jelöl (a kijelző 
jobb felső sarkában). A megjelenített ikonok információkkal szolgálnak az üzemmódról, 
az állapotról stb. (lásd: 7.4.2. szakasz). Nyomja meg a  billentyűt a fő menü kijelzőjé-
ről a menüszintre való ugráshoz (39. ábra, jobbra). Minden beállítás elvégezhető és 
a funkciók végrehajthatók a menüszinten. A 8.2. szakasz az alapvető beüzemelési beál-
lítások leírását tartalmazza. A menüszerkezet és a helyszíni működés paramétereinek 
listáját a függelék tartalmazza (12.3. szakasz a(z) 118. oldalon).

Fő kijelző

Üzemmód, állapot, 
üzenetek stb

Kijelző számozása

Menüszint

Menük, almenük, paraméterek 
stb kijelzője

Kijelző számozása

39. ábra: TROVIS 3793-as pozicionáló fő kijelzője és menüszintje

 Î Fordítsa el a -t az óramutató járásával megegyező irányba a 0-0 kiejlzőről 
a 0-10 kijelzőre görgetéshez. A 0-0 - 0-10 kijelzők rejtettek vagy láthatóak a pozici-
onáló működési módjától, konfigurációjától, állapotától stb. függően.

 Î Nyomja meg a -t a fő kijelzőről a menüszintre ugráshoz.

Megjegyzés
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7.4.1 Menüszerkezet
Fő kijelző

Kezdőképernyő: szeleppozíció %-ban Lásd: 7.4. szakasz.

Szeleppozíció fokokban Lásd: 7.4. szakasz.

Alapérték %-ban Lásd: 7.4. szakasz.

Alapérték eltérése %-ban Lásd: 7.4. szakasz.

Tápnyomás bar-ban Lásd: 7.4. szakasz.

Pneumatikus modul állapota az A nyílásban 1) Lásd: 7.4. szakasz.

Pneumatikus modul állapota az B nyílásban 1) Lásd: 7.4. szakasz.

Opciómodul állapota a C nyílásban 1) Lásd: 7.4. szakasz.

Opciómodul állapota a D nyílásban1) Lásd: 7.4. szakasz.

Üzenetek 2) Lásd: 7.4. szakasz.

Nyomja meg a -t a menüszintre ugráshoz Lásd: 7.4. szakasz.

Menüszint

Kiválasztott működési mód Lásd: 118. oldal

Alapérték (nyitott-hurok szabályzás) Lásd: 118. oldal

Manuális alapérték (MAN) Lásd: 118. oldal

Biztonsági helyzet oka Lásd: 118. oldal

Leolvasás irányának módosítása Lásd: 7.4.3. szakasz.

Felhasználói szint Lásd: 8.3. szakasz.

Beüzemelés Lásd: 8.4. szakasz és 119. oldal

Konfiguráció Lásd: 121. oldal

Alapérték feldolgozása Lásd: 121. oldal

Azonosítás Lásd: 123. oldal

HART® kommunikáció Lásd: 124. oldal
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Szabályzási paraméterek Lásd: 124. oldal

Nyílásopciók Lásd: 125. oldal

Pneumatikus modulok Lásd: 125. oldal

Folyamat adatok Lásd: 127. oldal

Diagnosztika/karbantartás Lásd: 128. oldal

Reset funkciók Lásd: 8.7. szakasz.

Varázsló Lásd: 8.1. szakasz.

1) Csak hiba fellépése esetén látható
2) Néhány üzenet nyugtázható: ebben az esetben válassza ki az üzenetet, és nyomja meg a -t 

(csak akkor lehetséges, ha a konfiguráció engedélyezett, lásd:  8.3. szakasz).

7.4.2 Kijelzőikonok

Lap 19: Üzemmódok

Ikon Üzemmód Leírás

Automatikus mód A pozicionáló zárt hurok üzemmódban van, és követi az mA 
jelet.

Manuális mód A pozicionáló követi a manuális alapértéket az mA jel helyett

BIZTONSÁGI 
(biztonsági helyzet 
pozíció)

A pozicionáló pneumatikus kimenetei vagy szellőztetettek, vagy 
levegővel vannak feltöltve, a pneumatikus modulok 
kombinációjától függően (lásd: Lap 14).

Nyitott-hurok 
vezérlőmód 1)

A nyitott hurok szabályzási mód lehetővé teszi a szelep 
helyzetének manuális beállítását (még akkor is, ha 
a pozicionálót még nem inicializálták).

Funkciómód A pozicionáló inicializálása vagy teszt van folyamatban

1) A nyitott-hurok vezérlőmód nem választható közvetlenül, és megegyezik a manuális üzemmód-
dal, ha a pozicionáló még nincs inicializálva.
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Lap 20: NAMUR állapot

Ikon Jelentés

Hiba

Funkcióellenőrzés

Specifikációtól eltérő

Karbantartás szükséges

OK (nincs üzenet)

Lap 21: Egyéb ikonok

Ikon Jelentés

A konfiguráció engedélyezve (a helyszíni írásvédelem inaktivált)

Írásvédelem

Opciós modul a C nyílásban

Opciós modul a D nyílásban

1. bináris érintkező aktív

2. bináris érintkező aktív

3. bináris érintkező aktív
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7.4.3 A kijelző leolvasási irányának módosítása
A kijelző leolvasási irányát bármikor hozzá lehet igazítani a szerelési helyzethez (180°-
kal elfordítva).

1. Nyomja meg a -t (a kezdőképernyőn) a főmenü eléréséhez.

2. Fordítsa el a -t, amíg a módosítás leolvasási iránya [5] meg nem jelenik.

3. Nyomja meg a -t a leolvasás irányának módosításához.

7.5 HART® kommunikáció
HART® kommunikáció feltételei:

 Î A pozicionáló áramellátása legalább 3.6 mA legyen.
 Î Csatlakoztassa az FSK modemet az áramerősség-hurokkal párhuzamosan.

A kommunikációhoz elérhető az 1.2 specifikációnak megfelelő DTM fájl (Device Type 
Manager, eszköztípus-kezelő). Ez lehetővé teszi például az eszköz futtatását a PACT-
ware felhasználói felülettel. Az pozicionáló összes paramétere elérhető a DTM-en és 
a felhasználói felületen keresztül.

 Î Első beüzemeléshez, először az alábbi szakasznak megfelelően járjon el: 8.

Ha a pozicionálóban komplex funkciók indulnak el, amelyek hosszú számítási időt 
igényelnek, vagy nagy mennyiségű, mentendő adatot eredményeznek a pozicionáló 
ideiglenes memóriájában, akkor a DTM fájl a „foglalt” riasztást  adja ki. Ez a riasztás 
nem hibaüzenet, és egyszerűen nyugtázható.

HART® kommunikáció zárása
A HART® kommunikáció írási hozzáférése zárolható. Ez a funkció engedélyezhető vagy 
letiltható helyileg a pozicionálón (konfiguráció [8]/HART kommunikáció [8.3]/zárolva 
[8.3.1]) (beállítási lehetőségek: Igen/Nem, alapértelmezett beállítás: Nem, lásd: para-
méterlista a(z) 124. oldalon).

Helyszíni működtetés zárolása
A helyszíni működtetés a HART® kommunikáción keresztül zárolható. Ezt a zárolási 
funkciót csak HART® kommunikáció esetén lehet letiltani. A helyszíni működtetés alap-
értelmezettként engedélyezett

Megjegyzés
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A hozzáférést a TROVIS-VIEW-n keresztül a helyszíni üzemeltetés zárásával is le lehet 
zárni a HART® kommunikáción keresztül.

7.5.1 Dinamikus HART® változók
A HART® specifikáció négy dinamikus változót határoz meg, amelyek egy értékből és 
egy műszaki egységből állnak. Ezek a változók szükség szerint hozzárendelhetők az 
eszközparaméterekhez. Az univerzális HART® 3. parancs kiolvassa a dinamikus válto-
zókat az eszközről. Ez lehetővé teszi a gyártóspecifikus paraméterek átvitelét egy uni-
verzális paranccsal.
A TROVIS 3793-as pozicionálóban a dinamikus változók a következőképpen rendelhe-
tők a Konfiguráció mappához (> HART kommunikáció):

Lap 22: Dinamikus HART® változók hozzárendelése

Változó Egység, leírás
Alapérték a bemenetnél %

Szeleppozíció %

Hibajel %

Állapotüzenetek Aktuális állapot aktív/nem aktív

C.1 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

D.1 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

C.2 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

D.2 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

C.3 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

D.3 nyílás: bináris bemenet Aktuális állapot aktív/nem aktív

Teljes szeleplöket Aktuális teljes szeleplöket

PST kimenetel Nincs végrehajtva / sikeres / tesztspecifikus hibaüzenet

FST kimenetel Nincs végrehajtva / sikeres / tesztspecifikus hibaüzenet

Diszkrét szeleppozíció A pozicionáló nincs inicializálva, zárva, nyitva, közbenső 
helyzetben

Táplevegő nyomás bar

Aktuális hőmérséklet Aktuális hőmérséklet leolvasása

Megjegyzés
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8 A pozicionáló működtetése

Üzemzavar kockázata a nem megfelelő összeszerelési, telepítési és beüzemelési sor-
rend miatt.
Tartsa be a sorrendet.
1. Távolítsa el a védőfedeleket a pneumatikus csatlakozásokról.
2. Szerelje fel a pozicionálót a szelepre.
3. Csatlakoztassa a táplevegőt.
4. Csatlakoztassa az elektromos áramot
5. Végezze el a beállításokat.

Miután a szerelési és beüzemelési tevékenységek befejeződtek, megkezdheti a beállí-
tásokat (lásd: 8.2. szakasz). A pozicionáló azonnal működtethető az elektromos áram 
(mA vezérlőjel) csatlakoztatása után.

8.1 Első üzembehelyezés
Miután a TROVIS 3793-as pozicionálót a szállítás után először üzembe helyezik, a va-
rázsló automatikusan elindul, az elektromos áram csatlakoztatása után. Segít a felhasz-
nálóknak a kijelző olvasási irányának és a menü nyelvének beállításában (angol az első 
beüzemeléskor). A kijelző leolvasási iránya a szerelési helyzettől függ (a pneumatikus 
modulok pozíciója, a kijelző jobb vagy bal oldala).

1.  elfordítása: meghatározza a kijelző leolvasá-
si irányát (szerelési helyzet pneumatikus modu-
lokkal a kijelző jobb vagy bal oldalán).

2. Nyomja meg a -t kétszer: erősítse meg a le-
olvasási irányt

3.  elfordítása: válassza ki a nyelvet.

4. Nyomja meg a -t háromszor: erősítse meg a nyelvet.
 Î Ezután a kijelző automatikusan a főképernyőre vált. (lásd: 39. ábra).
 Î Ha az ESC van kiválasztva a varázslóban, akkor a varázsló 1/3 (szerelési 
pozíció), 2/3 (nyelv) és 3/3 (kilépési varázsló) kijelzőin léphet az előre (>) és 
vissza (<).

 Î Ha öt percen belül nem ad meg beállítást, akkor a pozicionáló automatikusan visz-
szatér a főképernyőre (lásd: 39. ábra).

MEGJEGYZÉS!
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8.2 Beüzemelési beállításoks
 Î Végezze el a beüzemelési beállításokat az alábbi sorrendet betartva:

Művelet Szakasz
1. Konfiguráció engedélyezése 8.3
2. 'Beüzemelés' menü kiválasztása 8.4
3. Meghajtó típusának beállítása 8.4.1
4. Csappozíció meghatározása 8.4.2
5. Névleges tartomány beállítása 8.4.3
6. Inicializálás mód kiválasztása 8.4.4
7. Inicializálás mód beállítása 8.4.5
8. Biztonsági helyzet pozíciójának meghatározása 8.4.6
9. Pneumatikus kimenet hozzárendelése 8.4.7
10. Szoftveres korlátozás beállítása 8.4.8
11. Inicializálás, szelep-ujjlenyomatgörbe felvételével 8.4.9
12. Pozicionáló inicializálása 8.5

8.3 Konfiguráció engedélyezése

1. Nyomja meg a -t (a kezdőképernyőn) a főmenü eléréséhez.

2. Fordítsa el a -t a felhasználói szint [6] megjelenéséig.

3. Nyomja meg és fordítsa el a -t a helyszíni írás megjelenéséig.

4. Nyomja meg a -t a megerősítéshez.

5. Tartsa lenyomva a -t két másodpercig a kezdőképernyőre történő visszatérés-
hez.

 Î Konfiguráció engedélyezett: a  ikon jelzi.

A konfiguráció ismét zárt, ha 5 percen belül nem ad meg beállítást.
Megjegyzés
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8.4 Beüzemelés menü

1. Nyomja meg a -t (a kezdőképernyőn) a főmenü eléréséhez.

2. Fordítsa el a -t a Beüzemelés [7] megjelenéséig.

3. Nyomja meg a -t a beüzemelés menüre ugráshoz.

8.4.1 Meghajtó típusának beállítása
Három külöböző paraméter áll rendelkezésre a kiválasztáshoz:

 − Csúszószáras meghajtó
 − Forgat hajtómű
 − Lineáris meghajtó (szakértő) külön beállítási lehetőségekkel a csappozícióhoz és 

a névleges tartományhoz

1. Fordítsa el a -t (beüzemelés [7] menüben) a meghajtó [7.1] megjelenéséig.

2. Nyomja le és fordítsa el a -t a meghajtó típusának beállításához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

8.4.2 Csappozíció meghatározása
A beállítási opciók a megadott meghajtó típusától függnek:

 − Csúszószáras meghajtó esetén: csappozíció [7.2] 'Nincs', 17, 25, 35, 50, 70, 100, 
200 vagy 300 mm

 − Forgató hajtómű esetén: csappozíció [7.3]: 90° és 'Nincs kar'
 − Csúszószáras meghajtó esetén (szakértő): csappozíció [7.4]: 10 - 9999 mm

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés menüben [7]) a csappozíció [7.2/7.3/7.4] megje-
lenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t a csappozíció megadásához, hogy megfeleljen 
a meghajtó felszereléséhez.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..
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A NOM és SUB inicializálási módokhoz meg kell adni egy csappozíciót. Lásd: 8.4.5. 
szakasz.

8.4.3 Névleges tartomány beállítása
A lehetséges beállítási tartomány a megadott csappozíciótól függ.

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés menüben [7]) a névleges tartomány 
[7.5/7.6/7.7] megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t a névleges tartomány beállításához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

Ha nincs megadva csappozíció, akkor a névleges tartomány csak a csúszószáras 
meghajtó (szakértő) meghajtótípushoz érhető el.

8.4.4 Inicializációs mód kiválasztása
Az inicializálás során a pozicionáló alkalmazkodik a súrlódási feltételekhez és a szabályzó-
szelep által igényelt jelnyomáshoz. Az önhangolás típusa és mértéke a kiválasztott inicializá-
lási módtól függ. Az alábbi inicializálási módok érhetők el:

MAX: maximális tartomány
A pozicionáló meghatározza a zárótest löketét/forgásszögét a ZÁRT helyzetből az ellen-
kező felütközésig, és ezt a löketet/forgásszöget adaptálja 0 és 100% közötti működési 
tartományként.

NOM: Névleges tartomány · Inicializálási mód az összes átmenetiszelephez
A kalibrált érzékelő lehetővé teszi a szelep pontos löketének nagyon pontos mérését. Az 
inicializálás során a pozicionáló ellenőrzi, hogy a szabályzószelep ütközés nélkül mo-
zoghat-e a jelzett névleges tartományon (löket vagy szög). Ebben az esetben a jelzett 
névleges tartományt alkalmazzák működési tartományként.

Megjegyzés
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MAN: manuálisan kiválasztott véghelyzetek · Inicializálási mód az átmeneti 
szelepekhez.
Az inicializálás megkezdése előtt mozgassa a vezérlőszelepet kézzel a véghelyzetbe. 
A pozicionáló kiszámítja a löket/szög különbséget a két helyzetből, amelyet a szelep 
bejárt és adaptálja működési tartományként. Ezt az inicializálási módot csak akkor lehet 
elindítani, ha a szelep pozíciója eltér a véghelyzettől, és a pozicionálót még nem 
inicializálták.

SUB: Helyettesítő kalibrálás · A pozicionáló cseréje, miközben az üzem működik
A teljes inicializálási eljárás néhány percig eltart, és a szelepnek többször át kell haladnia 
a teljes lökettartományon. SUB inicializálási módban a vezérlés paramétereit megbecsü-
lik, és azt nem az inicializálási eljárás határozza meg. Ennek eredményeként nem várható 
el nagy pontosság. Másik inicializálási módot kell választani, ha az üzem megengedi.
A helyettesítő kalibrálást használják a pozicionáló kicseréléséhez a folyamat futása köz-
ben. Ebből a célból a vezérlőszelepet általában mechanikusan blokkolják egy bizonyos 
helyzetben vagy pneumatikusan egy olyan nyomásjel segítségével, amelyet a meghaj-
tóhoz továbbítanak. A blokkoló helyzet biztosítja, hogy az üzem továbbra is működjön 
ezen a szeleppozíción. A blokkoló helyzet lehet a biztonsági helyzet is, ha ez a körül-
mény kedvez az ideiglenes fázisnak.
Ha a helyettesítő pozícionálót már inicializálták, végezzen visszaállítást, mielőtt 
újraindítaná a pozicionálót. Lásd:  8.7. szakasz.

8.4.5 Inicializálás mód beállítása

A konfiguráció ismét zárt, ha 5 percen belül nem ad meg beállítást. Konfiguráció 
engedélyezése: lásd: 8.3.

MAX és NOM inicializálás módok beállítása

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés [7] menüben) az inicializálás mód [7.10] 
megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t a MAX és a NOM inicializálás mód beállításához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

Megjegyzés
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Meg kell adni egy csappozíciót a NOM inicializálás módhoz. Lásd: 8.4.2. szakasz.

MAN inicializálás mód beállítása

A MAN inicializálási módot csak akkor lehet elindítani, amikor a szelep pozíciója eltér 
a véghelyzetektől, és a pozicionálót még nem inicializálták.

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés [7] menüben) az inicializálás mód [7.10] 
megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t a MAN inicializálás mód beállításához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

4. Fordítsa el a -t az alapérték (nyitott hurok vezérlés) [7.12] megjelenítéséig.

5. Nyomja meg és fordítsa el a -t a szelep első végpozíciójához való 
mozgatásához. Adjon meg egy értéket –90 - 90° között.

6. Nyomja meg a -t az érték megerősítéséhez (első végpozíció).

7. Fordítsa el a -t az 1. szeleppozíció adaptálása [7.13] megjelenítéséig.

8. Nyomja meg a -t a megadott első szeleppozíció 1. szeleppozícióként való 
megerősítéséhez.

9. Fordítsa el a -t az alapérték (nyitott hurok vezérlés) [7.12] megjelenítéséig.

10. Nyomja meg és fordítsa el a -t a szelep második végpozícióba történő 
mozgatásához. Adjon meg egy értéket –90 - 90° között.

11. Nyomja meg a -t a szelep megerősítéséhez (második végpozíció).

12. Fordítsa el a -t a 2. szeleppozíció adaptálása [7.15] megjelenéséig.

13. Nyomja meg a -t a megadott második szeleppozíció 2. szeleppozícióként való 
megerősítéséhez.
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SUB inicializálás mód beállítása

A SUB inicializálási mód egy helyettesítő kalibrálás, amely kiválasztható a pozicionáló-
nak a folyamat futása közben történő cseréjéhez. Ebben a módban a vezérlés paramé-
tereit megbecsülik, és azt nem inicializálási eljárás határozza meg. Ennek eredménye-
ként nem várható el nagy pontosság. Másik inicializálási módot kell választani, ha az 
üzem megengedi.
A SUB inicializálási módot csak akkor lehet elindítani, ha a szelep pozíciója eltér a vég-
helyzetből, és a pozicionálót még nem inicializálták.

1. Írja le a szelep aktuális helyzetét %-ban.

2. Fordítsa el a -t (a beüzemelés [7] menüben) az inicializálás mód [7.10] 
megjelenéséig.

3. Nyomja meg és fordítsa el a -t a SUB inicializálás mód beállításához.

4. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

5. Fordítsa el a -t a csappozíció [7.2/7.3/7.4] megjelenéséig.

6. Nyomja meg és fordítsa el a -t a csappozíció megadásához, hogy megfeleljen 
a meghajtó felszereléséhez.

7. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

8. Fordítsa el a -t a névleges tartomány [7.5/7.6/7.7] megjelenéséig.

9. Nyomja meg és fordítsa el a -t a meghajtó névleges tartományának 
megjelenéséig.

10. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

11. Fordítsa el a -t az aktuális szeleppozíció [7.17] megjelenéséig.

12. Nyomja meg és fordítsa el a -t az aktuális szeleppozíció %-ban történő 
beállításához (lásd 1. lépés), amelynél a szelep éppen blokkolt.

13. Fordítsa el a -t a forgásirány [7.18] megjelenéséig.

Megjegyzés
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14. Nyomja meg és fordítsa el a -t a forgásirány beállításához, hogy a kar forgásirá-
nya megegyezzen a szelep zárási irányával.
Példa:
A szelep bezáródik, amikor a szelepszár lefelé mozog. Ez a művelet a pozicionáló 
karját az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja (kijelző felől nézve).

 Î Beállítás: óramutató járásával ellentétes irány

A SUB inicializálása után a szabályzó paraméterek megváltoztathatók (Konfiguráció 
[8]/Vezérlő paraméterek [8.4], lásd: 12.3.1).

8.4.6 Biztonsági helyzet meghatározása
Határozza meg a szelep biztonsági helyzetét, figyelembe véve a szelep típusát és 
a meghajtó működési irányát:

Biztonsági helyzet Leírás
LEVEGŐ NYITJA 
(záró bizt. helyzet)

A jelnyomás kinyitja a szelepet, pl. száró biztonsági helyzetű szelep 
esetén

LEVEGŐ ZÁRJA 
(nyitó bizt. helyzet)

A jelnyomás bezárja a szelepet, pl. nyitó biztonsági helyzetű szelep 
esetén

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés menüben [7]) a biztonsági helyzet [7.11] meg-
jelenéséig.

2. Nyomja meg a -t, és fordítsa el a LEVEGŐ NYITJA vagy LEVEGŐ ZÁRJA 
biztonsági helyzet beállításához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

Ellenőrzés céljából: az inicializálás befejezése után a pozicionáló kijelzőjének 0%-ot 
kell mutatnia, ha a szelep zárva van.

Megjegyzés
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8.4.7 Pneumatikus elsődleges kimenet hozzárendelése
Meg kell határozni azt a pneumatikus jelet, amelyen a diagnosztika vagy a szelep ujjle-
nyomatgörbe alapul. A 138. KIMENET az alapértelmezett beállítás.

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés [7] menüben) a P3799-es (elsődleges) [7.19] 
kimenet megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t a 138. vagy 238. KIMENET hozzárendeléséhez.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

8.4.8 Szoftveres korlátozás beállítása
A szoftveres korlátozás arra szolgál, hogy a kivezérelt levegő mennyiségét a meghajtó 
méretéhez adaptálja. A szoftveres korlátozás beállítható a táplevegőre vagy a leszellőz-
tetésre:

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés menüben [7]) A szoftveres korlátozás 
(levegőellátás) [7.21] megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t az érték beállításához (100, 75, 50 vagy 25%).

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

4. Fordítsa el a -t a szoftveres korlátozás (szellőztetés) [7.22] megjelenéséig.

5. Nyomja meg és fordítsa el a -t az érték beállításához (100, 75, 50 vagy 25%).

6. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

A pozicionálót újra kell inicializálni, ha a szoftveres korlátozás beállításait az inicializálás 
után megváltoztatják.

Javasoljuk, hogy állítsa be a bemeneti levegőre vonatkozó szoftveres korlátozást és 
a szellőztetést 50%-ra, ha a meghajtó membránterülete ≤ 240 cm².

Megjegyzés
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8.4.9 Inicializálás szelep ujjlenyomatgörbével
A szelep ujjlenyomatgörbével történő inicializálása során a jelnyomás a szelep helyzeté-
vel együtt rögzítik, és referenciaértékként mentésre kerül a pozicionálóba.

 − A szelep ujjlenyomatgörbévell történő inicializálása csak akkor hajtható végre, ha 
a pozicionáló nyomásérzékelőkkel van felszerelve.
 − A szelep  ujjlenyomatgörbe alapértelmezés szerint aktivált.

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés menüben [7]) az inicializálás szelep  
ujjlenyomatgörbével [7.23] megjelenéséig.

2. Nyomja meg és fordítsa el a -t az Igen vagy Nem kiválasztásához.

3. Nyomja meg a -t a beállítás megerősítéséhez..

Megjegyzés
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8.5 A pozicionáló inicializálása
Miután az összes beállítást elvégezte a 8.4. szakasz szerint, el lehet indítani 
a pozicionáló inicializálását

Sérülésveszély a pozicionáló, meghajtó vagy szelep mozgó részei miatt.
Ne érintse vagy ne blokkolja a mozgó alkatrészeket.

A gyártási technológiát megzavarja a meghajtó vagy a szelep mozgása.
Ne végezzen inicializálást működő gyártási technológia mellett! Először az elzáró 
szerelvények zárásával válassza le a szabályzószelepet.

Az inicializálás csak a konfiguráció engedélyezése után indítható el a menüben.

1. Fordítsa el a -t (a beüzemelés [7] menüben) az inicializálás indítása [7.24] 
megjelenéséig.

2. Nyomja meg a -t az inicializálás indításához.

3. Erősítse meg a figyelmeztetést OK-kal.

4. Várja meg, míg az incializálás folyamata befejeződik.

Az inicializálás után a pozicionáló az Inicializálás indítása [7.24] menüpontban 
marad.

 Î Tartsa lenyomva a -t két másodpercig a főmenübe történő visszatéréshez.

 Î Tartsa lenyomva a -t ismét két másodpercig a kezdőképernyőre történő 
visszatéréshez.

A szeleppozíció %-ban jelenik meg a kijelzőn. A pozicionáló automatikus módban van  
(  ikon), a NAMUR állapota OK (  ikon) és a konfiguráció még mindig engedélyezett 
(  ikon).

 Î A pozicionáló használatra kész.

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!

Megjegyzés
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Az inicializálás az inicializáló gomb (INIT) megnyomásával is elindítható. Lásd: 7.2. szakasz.

8.6 Nullpont beállítás elvégzése
A szelep zárt helyzetében fellépő következetlenségek miatt (pl. lágy tömített kúp ese-
tén), elképzelhető, hogy szükség lehet a nullpont újbóli beállítására. Nullpont beállítás 
során a szelep egyszer zárt pozícióba mozog.

Sérülésveszély a pozicionáló, meghajtó vagy szelep mozgó részei miatt.
Ne érintse vagy ne blokkolja a mozgó alkatrészeket.

A gyártási technológiát megzavarja a meghajtó vagy a szelep mozgása.
Ne végezzen nullpont beállítást működő gyártási technológia mellett. Először az elzáró 
szerelvények zárásával válassza le a szabályzószelepet.

A nullpont beállítás nem lehetséges, ha a nullpont eltolódása nagyobb mint 5%.

1. Fordítsa el a -t (a beüzmelés [7] menüben) a nullpont beállítás indítása [7.25] 
megjelenéséig.

2. Nyomja meg a -t a nullpont beállítás indításához.

3. Erősítse meg a figyelmeztetést OK-kal.

4. Várjon, amíg a nullpont beállítás befejeződik.

Nullpont beállítás után a pozicionáló a Nullpont beállítás indítása [7.25] menüpontban 
marad.

 Î Tartsa lenyomva a -t két másodpercig a főmenübe történő visszatéréshez.

 Î Tartsa lenyomva a -t ismét két másodpercig a kezdőképernyőre történő 
visszatéréshez.

Javaslat

FIGYELMEZTETÉS!

MEGJEGYZÉS!

Megjegyzés
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8.7 A pozicionáló alaphelyzetbe állítása (reset)
Az alaphelyzetbe állítás lehetővé teszi a pozicionáló alapértelmezett beállításainak visz-
szaállítását. A TROVIS 3793-as pozicionáló a következő alaphelyzetbe állítási lehetősé-
gekkel rendelkezik:

Reset funkció Leírás Minta alkalmazása
Diagnosztikai 
visszaállítás

Alaphelyzetbe állítja az összes 
diagnosztikai funkciót, beleértve 
a grafikonokat és 
a hisztogramokat.

A múltbeli üzemórák 
diagnosztikai elemzése már nem 
releváns.

Reset (standard) Alaphelyzetbe állítja 
a pozicionálót a szállításkori 
állapotba. A meghajtó- és 
a szelepspecifikus beállítások 
változatlanul maradnak.

A pozicionálót javítottákvagy 
módosították. A diagnózis adatai 
tovább már nem relevánsak. 
A pozicionálót újból inicializálni 
kell.

Reset (haladó) Minden paraméter visszaáll az 
alapértelmezett, átadáskori 
beállításra.

A pozicionáló másik meghajtóra/
szelepre van felszerelve.

Újraindítás A pozicionálót leállították és 
újraindították.

Szelep újbóli üzembe helyezése 
üzemzavar után

Inicializálás 
alaphelyzetbe állítása

Valamennyi beüzemelési 
beállítási paramétert (lásd:  8.2. 
szakasz) alaphelyzetbe állították 
A pozicionálót utána újra kell 
inicializálni.

A beüzemelési beállításokat meg 
kell változtatni.

1. Fordítsa el a -t (a főmenüben) a reset funkciók [11] megjelenéséig.

2. Nyomja meg a -t a menübe történő visszatéréshez.

3. Fordítsa el a -t a reset funkció kiválasztásához.

4. Nyomja meg a -t a reset funkció végrehajtásához.

5. Erősítse meg a figyelmeztetést OK-kal.

6. Várjon a reset funkció befejezéséig.
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9 Karbantartás

A pozicionálót a gyár elhagyása előtt 
a SAMSON ellenőrizte.

 − A termékjótállás érvényét veszti, ha a je-
len útmutatóban nem leírt szervizelési 
vagy javítási munkálatokat végeznek 
a SAMSON After Sales részleg előzetes 
beleegyezése nélkül.
 − Csak azokat a SAMSON eredeti tarta-
lék-alkatrészeket használja, amelyek 
megfelelnek az eredeti előírásoknak.

9.1 Ablak tisztítása 
a fedélen

A nem megfelelő tisztítás az ablak sérülé-
sét okozza.
Az ablak Makrolon®-ból készült, és meg-
sérül, ha a tisztítást súroló hatású vagy ol-
dószertartalmú tisztítószerekkel végzi.

 − Ne dörzsölje szárazon az ablakot.
 − Ne használjon klór- vagy alkoholtartalmú 
vagy súroló hatású tisztítószereket.
 − Használjon nem súroló hatású, puha 
rongyot a tisztításhoz.

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS!

9.2 A visszaküldés 
előkészítése

A hibás pozicionálók javítás céljából visz-
szaküldhetők a SAMSON vállalathoz.
A berendezés SAMSON vállalathoz való 
visszaküldéséhez az alábbiak szerint 
járjon el:
1. Helyezze a vezérlőszelepet üzemen 

kívül. Lásd a szelep mellékelt doku-
mentációját.

2. Töltse ki a szennyeződésre vonatkozó 
nyilatozatot. A nyilatkozat letölthető 
a weboldalunkról: u www.samson.de 
> Service & Support > After-sales 
Service.

3. Vegye le a pozicionálót (lásd: 11. 
szakasz).

4. Küldje a pozicionálót a legközelebbi 
SAMSON leányvállalathoz. A 
SAMSON leányvállalatok listája 
a weboldalunkon megtalálható 
u www.samson.de > About SAMSON 
> Sales offices

https://www.samson.de/fileadmin/user_upload/service/aftersales/1700-0267_en.pdf
https://www.samson.de/fileadmin/user_upload/service/aftersales/1700-0267_en.pdf
https://www.samson.de/fileadmin/user_upload/service/aftersales/1700-0267_en.pdf
https://www.samson.de/en/about-samson/sales-offices/
https://www.samson.de/en/about-samson/sales-offices/
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9.3 Firmware frissítése
Lépjen kapcsolatba a helyi SAMSON mű-
szaki és kereskedelmi irodával vagy le-
ányvállalattal (u www.samson.de > About 
SAMSON > Sales offices) a firmware fris-
sítése kéréséhez.

Szükséges specifikációk
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat a fir-
mware frissítése kérésével kapcsolatban:

 − Típus
 − Sorozatszám
 − Konfigurációazonosító
 − Aktuális firmware verzió
 − Szükséges firmware verzió

https://www.samson.de/en/about-samson/sales-offices/
https://www.samson.de/en/about-samson/sales-offices/
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10 Működési rendellenesség
A hibákat a kijelzőn hibaüzenetek jelzik, az állapot besorolására szolgáló ikonnal (lásd: 
Lap 23) és a hibaazonosítóval. A(z) Lap 24 felsorolja a lehetséges hibaüzeneteket és az 
ajánlott műveletet.

 − Lépjen kapcsolatba a SAMSON értékesítő irodájával a tábázatban nem listázott 
üzemzavarokkal kapcsolatosan.
 − A hibaüzenetek állapotbesorolása a SAMSON TROVIS-VIEW szoftverében módosítható.

Lap 23: állapotbesorolást megjelenítő ikon

Ikon Jelentés

Hiba

Funkcióellenőrzés

Specifikációtól eltérő

Karbantartás szükséges

Lap 24: Hibaelhárítás

Hibaazo-
nosító

Állapot Üzenet Javasolt művelet

1 Inic: névleges löketet nem érte el  Î Ellenőrizze a csatlakozást és a csappozíciót

3 A szelep nem mozog  Î Ellenőrizze a pozicionáló felszerelését, a csap-
pozíciót és a táplevegőt. Ellenőrizze a csöve-
zést és a szerelési készletek konfigurációját. 
Vegye ki a pozicionálót a biztonsági helyzetből.

21 Csappozíció nem megfelelő  Î Ellenőrizze a csappozíciót.

27 A pozicionáló nincs inicializálva  Î Végezze el az inicializálást

31 Inicializálás törölve (külső)  Î Ellenőrizze az áramellátást.
 Î Ellenőrizze, hogy a kényszerített szellőztetés 
aktív-e.

Megjegyzés
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Hibaazo-
nosító

Állapot Üzenet Javasolt művelet

100 P3799: kombináció  Î Elenőrizze a konfigurációt. Telepítse 
a korrekciós pneumatikus modulokat.

101 Nincs pneumatikus modell telepíve.  Î Telepítsen pneumatikus modult (legalább egy 
pnematikus modult kell telepíteni.).

144 A hőmérséklet a minimális érték alatt 
van

 Î Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.

145 A hőmérséklet a maximális érték felett 
van

 Î Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.

146 Funkcióellenőrzés aktív A pozicionáló tesztmódban van (pl.: inicializálás 
folyamat, lépésválasz teszt stb.).

 Î Várjon, amíg a teszt befejeződik, vagy törölje 
a tesztet.

149 Feszültségesés  Î Ellenőrizze az áramellátást.

153 Az áramerősség túl alacsony  Î Ellenőrizze az áramellátást.

154 Az áramerősség túl magas  Î Ellenőrizze az áramellátást.

155 Dinamikus stresszfaktor kimerült.  Î Javasoljuk, hogy rendeljen mielőbb tartalék-
alkatrészt.

156 Teljes szeleplöket túllépve  Î Ellenőrizze, hogy a vezérlőszelep megfelelően 
működik-e.

157 Kényszerített szellőztetés  Î Ellenőrizze a tápfeszültséget. Keresse meg az 
okát annak, hogy a kényszerített szellőzés 
miért indult el.

162 Z3799 kombináció  Î Vegye ki az opciós modult, és szükség esetén 
cserélje ki másik opciós modulra.

194 Tűréssáv (szabályozási eltérés)  Î Ellenőrizze a pozicionáló csatlakozást és 
a tápnyomást.

195 Alsó végpozíció eltolódva  Î Ellenőrizze a szelepüléket és a szelepkúpot.

196 Felső végpozíció eltolódva.  Î Ellenőrizze a szelepüléket és a szelepkúpot.

201 A kényszerített szellőztetés funkcióhoz 
tartozó kapcsolópozíció nem megfele-
lő.

 Î Állítsa be a megfelelő kapcsolópozíciót.

206 Szelep ujjlenyomatgörbe felvétele si-
kertelen

 Î Elenőrizze a konfigurációt.
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Hibaazo-
nosító

Állapot Üzenet Javasolt művelet

207 Nincs tápnyomás  Î Ellenőrizze a tápnyomást.

208 Tápnyomás > 10 bar  Î Ellenőrizze a tápnyomást.

209 Hibás nyomásérzékelő  Î Ellenőrizze a tápnyomást.
 Î Ellenőrizze az áramellátást.

211 Vészhelyzeti mód aktív  Î Ellenőrizze a löketérzékelőt.

212 Súrlódásváltozás (középső lökettarto-
mány)

A súrlódási tényezők megváltoztak.
 Î Ellenőrizze a pozicionáló mechanikai funkcióit 
és végezzen beállítást.213 Súrlódásváltozás (nyitott helyzet)

214 Súrlódásváltozás (zárt helyzet)

Lap 25: További hibaelhárítás

Hiba leírása Intézkedések
Nem működik a kijelző.  Î Ellenőrizze az elektromos csatlakozást és az áramellátást.

 Î Ellenőrizze a környzeti hőmérsékletet (a kijelző működési 
tartománya –30 - +65 °C).

A meghajtó túl lassan 
mozog

 Î Ellenőrizze a tápnyomást.
 Î Inaktiválja a szoftveres korlátozást.
 Î Javítsa a szűrő beállítást (áthaladási idő).
 Î Helyezze be a második pneumatikus modult.
 Î Ellenőrizze a csövezés és a fittingek keresztmetszetét.
 Î Ellenőrizze a szerelési alkatrészek konfigurációját.

A meghajtó nem megfelelő 
irányba mozog.

 Î Ellenőrizze a jellemző beállításokat.
 Î Ellenőrizze a KIMENET beállításait.
 Î Ellenőrizze a csövezést.
 Î Ellenőrizze a szerelési alkatrészek konfigurációját.

Levegőszivárgás 
a pozicionálóból.

 Î Ellenőrizze a pneumatikus modulok telepítését.
 Î Zárja a 79-es és 238-as portokat ál lemezzel.
 Î Ellenőrizze a csatlakozólemezeken a tömítéseket.

A végálláskapcsoló nem 
működik megfelelően.

 Î Elenőrizze a szerelést és a kábelezést.
 Î Ellenőrizze a jelkábelek polaritását.
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10.1 Vészhelyzeti művelet
Táplevegő-kimaradás esetén a pozicioná-
ló leszellőzteti a meghajtót, ezáltal a sze-
lepet a meghajtó által meghatározott biz-
tonsági helyzetbe juttatja. Az elektromos 
jel hibája esetén a pozicionáló pneumati-
kus kimenetei vagy szellőznek vagy le-
vegővel lesznek feltöltve a pneumatikus 
modulok kombinációjától függően (lásd: 
Lap 14 a(z) 71. oldalon).
A rendszer kezelője felelős az üzemben 
végzett vészhelyzeti beavatkozásokért.

A szelephiba esetén végzendő vészhely-
zeti művelet leírása a megfelelő szelep 
dokumentációjában található.

Javaslat

11 Leszerelés és eltávolítás

Halálos sérülés kockázata a nem haté-
kony robbanásvédelem miatt.
A robbanásvédelem hatástalanná válik, ha 
a pozicionáló ajtaja nyitva van.
Veszélyes területeken az alábbi rendele-
tek vonatkoznak a telepítésre: EN 60079-
14 (VDE 0165, 1. rész).

A folyamatot megzavarja a zárt hurok ve-
zérlés megszakadása.
Ne szerelje vagy ne szervizelje 
a pozicionálót, működő technológia 
mellett, és beavatkozást csak az üzemről 
elzárószelepekkel végzett leválasztása 
után végezzen el.

11.1 Leszerelés
A pozicionáló eltávolítása előtt a leszere-
lés elvégzéséhez az alábbiak szerint jár-
jon el:
1. Csatlakoztassa le és zárja a bemeneti 

levegőt és a jelnyomást.
2. Nyissa ki a pozicionáló ajtaját, és csat-

lakoztassa le a vezérlőjel kábeleit.

VESZÉLY!

MEGJEGYZÉS!



116  EB 8493 HU

Leszerelés és eltávolítás

11.2 Pozicionáló eltávolítása
1. Csatlakoztassa le a vezérlőjel kábeleit 

a pozicionálóról.
2. Csatlakoztassa le a táplevegő és a jel-

nyomás vezetékeit (közvetlen felszere-
lés esetén csatlakozóblokk használa-
takor nem szükséges).

3. A pozicionáló eltávolításához lazítsa 
meg a három rögzítőcsavart a pozicio-
nálón.

11.3 Ártalmatlanítás

Cégünk a hulladék elektromos 
berendezésk Német nemzeti 
regiszterében regisztrált (stiftung fül) 
elektromos és elektronikai 
berendezések gyártójaként 
WEEE reg. szám.: DE 62194439

 Î Tartsa be a helyi, nemzeti és nemzet-
közi hulladékkezelési előírásokat.

 Î Az alkatrészeket, kenőanyagokat és 
veszélyes anyagokat ne dobja ki 
együtt az egyéb háztartási hulladékkal.

Kérésre szolgáltatót jelölhetünk ki 
a termék szétszerelésére és 
újrahasznosítására.

Javaslat
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12 Függelék

12.1 Terméktámogatás 
osztály

Lépjen kapcsolatba a SAMSON vállalat 
terméktámogatási osztályával 
a szervizeléssel vagy javítással 
kapcsolatos támogatásért, vagy ha 
üzemzavar vagy hiba lép fel.

E-mail cím
Az terméktámogatás osztályt az alábbi 
e-mail címen éri el: aftersalesservice@
samson.

SAMSON AG és leányvállalatainak címe
A SAMSON AG, leányvállalatainak, képvi-
selőinek és szervizhelyeinek címei a világ 
minden tájékán elérhetőek a weboldalun-
kon (u www.samson.de) vagy valamennyi 
SAMSON termékkatalógusban.

Szükséges specifikációk
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

 − Rendelési szám és pozíciószám a ren-
delésben

 − Típus, sorozatszám, firmware-verzió, 
készülékverzió

12.2 A fő kijelző szerkezete

Kijelző/számozás Leírás
0-0 Kezdőképernyő: szeleppozíció %-ban

0-1 Szeleppozíció fokokban

0-2 Alapérték %-ban

0-3 Alapérték eltérése %-ban

0-4 Tápnyomás bar-ban

0-5 1) Pneumatikus modul állapota az A nyílásban

0-6 1) Pneumatikus modul állapota a B nyílásban

0-7 1) Opciómodul állapota a C nyílásban

0-8 1) Opciómodul állapota a D nyílásban)

0-9 Üzenetek

0-10 Nyomja meg a -t a menüszintre ugráshoz

1) Csak hiba fellépése esetén látható

http://www.samson.de
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12.3 Menü szerkezete és paraméterek (menüszint)

A végrehajtott menüelemek és paraméterek elérhetősége a pozicionáló konfigurációjától 
és a használt opciós moduloktól függ.

12.3.1 Paraméterek helyszíni működtetéshez
Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Főmenü

Kívánt működési mód 1 [AUTO]: Automatikus mód
BIZTONSÁGOS: Biztonsági helyzet
MAN: Manuális mód
Az automatikus üzemmódról a kézi üzemmódra való váltás 
zavartalan.

Alapérték  
(nyitott-hurok vezérlő)

2 –90,0 - 90,0° [–30,0°]
A szelepet manuálisan mozgathatja egy pozicionálóval nyílt 
hurkú vezérlés üzemmódban (a pozicionáló még nincs ini-
cializálva) az alapérték meghatározásával. A fokban mega-
dott érték nem abszolút, és csak útmutatóként szolgál.

Manuális alapérték 
(MAN)

3 –25,0 - 125,0 % [0,0 %]
Állítsa be a manuális alapértéket a forgó nyomógombbal. 
Az aktuális löket/szög %-ban jelenik meg, ha a pozicionáló 
inicializálva van. Ha a pozicionáló nincs inicializálva, akkor 
a kar helyzetét a hossztengelyhez viszonyítva fokban (°) 
jelzi ki.

Biztonsági helyzet oka 4 A biztonsági helyzetre történt átváltás oka megjelenítve. A 
paraméter csak a biztonsági helyzet aktiválódásakor jelenik 
meg.

Leolvasás irányának 
módosítása

5 Olvasási irány

Olvasási irány/

A kijelző leolvasási iránya 180°-kal elfordított.

Felhasználói szint 6 [Helyszíni: leolvasás]/Helyszíni:írás
Az adatok megváltoztatásának lehetősége nincs zárolva 
(visszavonásra kerül, ha öt percen belül nem adnak meg 
beállításokat).

Megjegyzés
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Beüzemelés 7

Meghajtó 7.1 [Lineáris meghajtó]
Forgató hajtómű
Lineáris meghajtó (haladó)
Válassza ki a meghajtó típusát: lineáris meghajtó (szakér-
tő), külön beállítási lehetőségekkel a csappozícióra és 
a névleges tartományra vonatkozóan.

Csappozíció A követő csapot megfelelő helyzetbe kell szerelni a szelep 
löketétől/nyitási szögétől függően (lásd: 3.6. szakasz a(z) 
27. oldalon).

Csappozíció lineáris 
meghajtó esetében

7.2 [Nincs]/17/25/35/50/70/100/200/300 mm

Csappozíció forgató 
hajtómű esetében

7.3 [90°]/Nincs kar

Csappozíció lineáris 
meghajtó  (haladó) 
esetében

7.4 [10] - 655 mm

Névleges tartomány A lehetséges beállítási tartomány a kiválasztott csappozí-
ciótól függ. Ha nincs megadva csappozíció, akkor a névle-
ges tartomány csak a lineáris meghajtó (haladó) típushoz 
érhető el.

Névleges tartomány 
lineáris meghajtó 
esetében

7.5 3,6 - 300,0 mm

Névleges tartomány 
forgató hajtómű 
esetében

7.6 9,0 - 170,0°

Névleges tartomány 
lineáris meghajtó 
(haladó) esetében

7.7 3,6 - 999,0 mm

Max. névleges 
tartomány

7.8 Megjelenített maximális névleges tartomány, a csappozíci-
óra megadott értékektől függően.

Észlelt névleges 
tartomány

7.9 Meghatározott névleges tartomány forgató hajtóművek 
esetében megjelenítve.
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Inicializálás módja 7.10 [MAX]: A zárótest lökete/szöge ZÁRVA helyzetből a meg-

hajtó ellentétes felütközéséig.
NOM: Zárótest lökete/szöge ZÁRT pozícióból mérve 

a jelzett NYITVA pozícióhoz.
MAN: Manuálisan kiválasztott tartomány
SUB: Helyettesítő kalibrálás (inicializálás nélkül)

Biztonsági helyzet 7.11 [ATO]: LEVEGŐ NYIT Î A jelnyomás nyitja a szelepet, 
pl. záró biztonsági helyzetű szelepnél

ATC: LEVEGŐ ZÁR Î A jelnyomás zárja a szelepet, 
pl. nyitó biztonsági helyzetű szelepnél

Határozza meg a szelep biztonsági helyzetét, figyelembe 
véve a szelep típusát és a meghajtó működési irányát:

Alapérték (nyitott-hurok 
szabályzás)

7.12 –90,0 - 90,0° [–30,0°]

1. szeleppozíció 
alkalmazása

7.13 A szelep manuálisan beállított első véghelyzete MAN 
inicializálási módban
Alkalmazás megerősítése.

1. szeleppozíció 7.14 Csak leolvasás (karpozícó fokokban)

2. szeleppozíció 
alkalmazása

7.15 A szelep manuálisan beállított második véghelyzete MAN 
inicializálási módban
Alkalmazás megerősítése.

2. szeleppozíció 7.16 Csak leolvasás (karpozícó fokokban)

Aktuális szeleppozíció 7.17 –25,0 - 125,0 % [0,0 %]

Forgásirány 7.18 Óramutató járásával ellentétes/[óramutató járásával 
megegyező]
Határozza meg a kar forgásirányát Például:
A szelep bezáródik, amikor a szelepszár lefelé mozog. 
Ez a művelet a pozicionáló karját az óramutató járásával 
ellentétes irányba forgatja (kijelző felől nézve).
ÎBeállítás: óramutató járásával ellentétes irány

P3799-es kimenet 
(elsődleges)

7.19 [138. KIMENET]/238. KIMENET
Az elsődleges kimenetet, amelyen a bizonsági helyzet 
pozíciója alapul, hozzá kell rendelni.

Felszerelt eszköz 7.20 [Nincs berendezés]
Gyorsürítő szelep
Gyors levegőellátás
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Szoftveres korlátozás A szoftveres korlátozás arra szolgál, hogy a kivezérelt 

levegő mennyiségét a meghajtó méretéhez adaptálja. 
Feltöltés levegővel 7.21 25/50/75/[100%]

Szellőztetés 7.22 25/50/75/[100%]

Inicializálás, szelep-
ujjlenyomatgörbe 
felvételével

7.23 [Igen]/Nem
A szelep ujjlenyomatgörbével történő inicializálása során 
a jelnyomás a szelep helyzetével együtt rögzítik, és 
referenciaértékként mentésre kerül a pozicionálóba.

Inicializálás indítása 7.24 Indítás megerősítése

Nullpontbeállítás 
indítása

7.25 Indítás megerősítése

Konfiguráció 8

Alapérték feldolgozása 8.1

Alsó w-tartomány érték 8.1.1 [0,0] - 75,0 %
Az alsó alapérték-tartománynak alacsonyabbnak kell 
lennie, mint a felső tartományérték (w-end), 0% = 4 mA.
Az alapérték-tartomány a w-end és a w-start közötti 
különbség, és Δw ≥ 25% = 4 mA.
Ha az alapérték-tartomány 0–100% = 4–20 mA, 
a szelepnek a teljes működési tartományon át kell 
mozognia 0–100% löket/forgási szög között.
'Split-range' működésnél a szelepek kisebb alapértékkel 
működnek. A vezérlőegység vezérlőjele két szelep 
vezérléséhez úgy oszlik meg, hogy a szelepek teljes 
löketüket/forgásszögüket végigjárják a vezérlőjel feléig (az 
első szelep 0-50%-ra van beállítva = 4 - 12 mA, a második 
szelep pedig 50-100%-ra van beállítva = 12-20 mA).

Felső w-tartomány érték 8.1.2 25,0 - [100,0 %]
Az alapérték-tartomány felső tartományértékének 
nagyobbnak kell lennie, mint az alsó tartományérték 
(w-start).

Hatásirány 8.1.3 [Növekvő/növekvő] · vagy · Növekvő/csökkenő
Az alapérték szelep helyzetére gyakorolt hatását az 
alábbiak szerint határozzuk meg:
 − Növekvő/növekvő: Az átmeneti szelep kinyílik, amikor az 
alapérték növekszik.

 − Növekvő/csökkenő: Az átmeneti szelep zár, amikor az 
alapérték növekszik.
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Karakterisztika 8.1.4 Válassza ki az alábbi karakterisztikák egyikét:

[lineáris]
Egyenszázalék
Fordított egyenszázalék
Pillangószelep, lineáris
Pillangószelep, egyenszázalék
Forgókúpos szelep, lináris
Forgókúpos szelep, egyenszázalék
Gömbszegmens szelep, lineáris
Gömbszegmens szelep, egyenszázalék
Felhasználó által meghatározott

Alsó x-tartomány érték 8.1.5 [0,0] - 99,0 %
Alsó tartomány értéke löket/szög esetén névleges vagy 
üzemi tartományban
A működési tartomány a szelep tényleges lökete/szöge, és 
azt az alsó löket-/szögtartomány értéke és a felső löket-/
szögtartomány értéke korlátozza. Rendszerint az üzemi 
tartomány és a névleges tartomány megegyezik A névleges 
tartományt az alsó és a felső x-tartomány értékei korlátoz-
hatják a működési tartományra.
Az érték megjelenik, vagy meg kell adni. A karakterisztika 
alkalmazásra kerül. Az alsó és felső x-tartomány értékei kö-
zötti különbségnek legalább 1%-nak kell lennie.

Felső x-tartomány 
értéke

8.1.6 1,0 - [100,0 %]
A felső tartomány értéke löket/szög esetén a névleges vagy 
üzemi tartományban
Az érték megjelenik, vagy meg kell adni.
A karakterisztika alkalmazásra kerül.
Példa: A működési tartomány módosítása, például, hogy 
korlátozzuk a szabályzószelep működési tartományát 
amennyiben az túl lett méretezve. Ehhez a funkcióhoz az 
alapérték teljes felbontási tartományát átváltják az új határ-
értékekre.
A kijelzőn megjelenő 0% megfelel a beállított alsó határér-
téknek, a 100% pedig a beállított felső határértéknek.
Az alsó és felső x-tartomány értékei közötti különbségnek 
legalább 1%-nak kell lennie.
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Rámpa idő (emelkedés) 8.1.7 [0,0] - 10000,0 s

A működési tartományon való áthaladáshoz szükséges idő, 
a szelep nyitásakor.
Egyes alkalmazásoknál ajánlott korlátozni a meghajtó futá-
si idejét, hogy megakadályozzák, hogy túl hirtelen avatkoz-
zon be a gyártási technológiába.

Rámpa idő (esés) 8.1.8 [0,0] - 10000,0 s
A működési tartományon való áthaladáshoz szükséges idő, 
amikor a szelep zár.

Löket/mp. (emelkedés) 8.1.9 1,0 - 100,0 % [10,0 %]
Szükséges löketváltozás % per mp-ben

Löket/mp. (esés) 8.1.10 1,0 - 100,0 % [10,0 %]
Szükséges löketváltozás % per mp-ben

Alsó végpozíció 8.1.11 [Aktív]/Nem aktív

Az érték 
küszöbcsökkenése 
(véghelyzet w <=)

8.1.12 0,0 - 49,0 % [1,0 %]
Ha a w alapérték eléri a megadott százalékos értéket 
a végső értéknél, amely a szelepet zárja, akkor a meghajtót 
azonnal teljesen leszellőzteti (LEVEGŐ NYIT biztonsági 
helyzet) vagy levegővel tölti fel (LEVEGŐ ZÁR biztonsági 
helyzet). Ez a művelet mindig a szelep tömör zárásához 
vezet.

Felső végpozíció 8.1.13 [Aktív]/Nem aktív

Az alapérték 
küszöbemelkedése 
(véghelyzet w <=)

8.1.14 51,0 - 100,0 % [99,0 %]
Ha a w alapérték eléri a megadott százalékos értéket 
a végső értéknél, amely a szelepet nyitja, akkor 
a meghajtót azonnal levegővel tölti fel (LEVEGŐ NYIT 
biztonsági helyzet) vagy leszellőzteti (LEVEGŐ ZÁR 
biztonsági helyzet). Ez a művelet mindig a szelep teljes 
kinyitásához vezet.
Példa: állítsa a küszöböt 99%-ra háromutas szelepeknél.

Azonosítás 8.2

Firmware-verzió 8.2.1 Csak olvasás
Az aktuális firmware-verziót jelöli.

Sorozatszám 8.2.2 Csak olvasás
Sorozatszámot jelöl.

Pozicionáló 8.2.3 Erősítse meg a gyártási szám megjelenítéséhez
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HART® kommunikáció 8.3

Zárolt 8.3.1 [Igen]/Nem

Rögzített érték 
(kommunikáció)

8.3.2 [Aktív]/Nem aktív

Rögzített érték 
(kommunikáció)

8.3.3 1,0 - [100,0 %]

Hívó cím 8.3.4 [0] - 63

Hurok áram értéke 8.3.5 0/1

Tag szám 8.3.6 Max. 8 karakter bevitele

Tag szám (hosszú) 8.3.7 Max. 32 karakter bevitele

Bevezetők 8.3.8 [5]- 20

Eszközjelölés keresése 8.3.9 [Igen]/Nem

Szabályzási 
paraméterek

8.4

Holtsáv 8.4.1 [0,1] - 100,0 %

Integráló tag aktiválása 8.4.2 [Aktív] (PID)/Nem aktív (PD)
A szabályzási mód módosítható PD-ről PID-szabályzóra és 
fordítva.

Kp (bemeneti levegő) 8.4.3 [3,5] - 100
Proporcionális együttható erősítésének beállítása a táple-
vegőhöz

Ki (táplevegő) 8.4.4 0,1 - 3,0 [0,8]
Integráló tag erősítésének beállítása a táplevegőhöz

Kd (bemeneti levegő) 8.4.5 0,5 - 100,0 [20,0]
Deriváló tag erősítésének beállítása a táplevegőhöz

Kp (szellőztetés) 8.4.6 [3,5] - 100,0
Proporcionális együttható erősítésének beállítása a leszel-
lőztetéshez

Ki (szellőztetés) 8.4.7 0,1 - 3,0 [0,8]
Integráló tag erősítésének beállítása a leszellőztetéshez

Kd (szellőztetés) 8.4.8 0,5 - 100,0 [20,0]
Deriváló tag erősítésének beállítása a leszellőztetéshez

Szoftveres korlátozás 
(táplevegő)

8.4.9 25/50/75/[100%]
Az áramlási sebesség korlátozásának beállítása %-ban 
a pneumatikus modulban (A nyílás) az ellátás során
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Szoftveres korlátozás 
(szellőztetés)

8.4.10 25/50/75/[100%]
Az áramlási sebesség korlátozásának beállítása %-ban 
a pneumatikus modulban (A nyílás) szellőztetés során.

Végpozíció 
(optimalizált)

8.4.12 [Aktív]/Nem aktív

Nyílásopciók 8.5

Kényszerített 
szellőztetés kapcsolója

8.5.1 Csak olvasás

Z3799 C állapot 8.5.2 Csak olvasás

Azonosítás 8.5.3 Csak olvasás

C nyílás 8.5.4 Paraméterek a C.1/C.2/C.3 esetében (lásd: 12.3.2. 
szakasz)

Z3799 D állapot 8.5.5 Csak olvasás

Azonosítás 8.5.6 Csak olvasás

D nyílás 8.5.7 Paraméterek a D.1/D.2/D.3 esetén (lásd: 12.3.2. 
szakasz)

Pneumatikus modulok 8.6

P3799 A: állapot 8.6.1 Csak olvasás

Azonosítás 8.6.2 Csak olvasás

P3799 B: állapot 8.6.3 Csak olvasás

Azonosítás 8.6.4 Csak olvasás

12.3.2 Opciós modulok paraméterei

A paraméterek elérhetősége a használt opciós moduloktól függ.

Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Konfiguráció 8

Nyílásopciók 8.5

C nyílás 8.5.4

C.1/C.2/C.3 nyílás 8.5.4.2.../8.5.4.4.../8.5.4.6...

Megjegyzés
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
D nyílás 8.5.7

D.1/D.2/D.3 nyílás 8.5.7.2.../8.5.7.4.../8.5.7.6...

Csatlakozójelölés ... .1 Csak olvasás

Funkció ... .2 Bináris bemenet (24 V)

Konfiguráció ... .3 Érintkező (kapcsoló)
Érintkező (0 - 24 V)

Művelet aktív bináris 
bemeneten

... .4 Kapcsolási állapot
Helyi írásvédelem aktiválása
PST indítása
FST indítása
Szelep mozgatása rögzített értékhez

Rögzített érték bináris 
bemeneten

... .5 0,0 - 100,0 %

Élszabályzás ... .6 Aktív = Zárt kapcsoló
Aktív = Nyitott kapcsoló

Funkció ... .7 Olvasás
Szoftveres végálláskapcsoló
Hibariasztás kimenete

Mód ... .8 Határérték alatt
Határérték felett

Élszabályzás ... .9 Vezető/magas
Záró/alacsony

Funkció ... .10 Szivárgásérzékelő

Funkció ... .11 Helyzettávadó

Helyzettávadó műveleti 
iránya

... .12 Növekvő/növekvő
Növekvő/csökkenő

Hibaüzenet 
a helyzettávadónál

... .13 Nincs
alacsony
magas

Határtérték ... .14 –20,0 - 120,0 %

Aktuális állapot ... .15 Csak olvasás

Analóg jel kimenete ... .16 Csak olvasás

Aktuális állapot ... .17 Csak olvasás

Analóg jel kimenete ... .18 Csak olvasás

Teszt indítása ... .19 Indítás megerősítése
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Teszt indítása ... .20 Indítás megerősítése

Tesztmód ... .21 Csak olvasás

Analóg jel kimenetének 
tesztje

... .22 –10,0 - 110,0 %

12.3.3 Olvasható folyamatadatok
Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Feldolgozási adatok 9

Aktuális üzemmód 9.1 Aktuális üzemmódot jelez

Biztonsági helyzet oka 9.2 A megjelenített biztonsági helyzet pozíciójának oka

Alapérték 9.3 Leolvasás %-ban

Manuális alapérték 
(MAN)

9.4 Beállított alappont olvasása

Alappont szűrés után 9.5 A beállított alapérték olvasása az alapérték feldolgozása 
után (split-range tartomány, tömörzáró funkció stb.)

Szeleppozíció 9.6 Leolvasás %-ban

Szeleppozíció 9.7 Leolvasás fokokban

Szabályozási eltérés 9.8 Leolvasás %-ban

Táplevegő nyomás 9.9 Leolvasás bar-ban

Berendezésen belüli 
hőmérséklet

9.10 Leolvasás °C-ban

Rögzített érték 
(kommunikáció)

9.11 Aktív/nem aktív

Rögzített érték 
(kommunikáció)

9.12 Leolvasás %-ban

Rögzített érték bináris 
bemeneten

9.13 Aktív/nem aktív

Rögzített érték bináris 
bemeneten

9.14 Leolvasás %-ban

T98 (bemeneti levegő) 9.15 Leolvasás ms-ban: a levegővel való feltöltéshez szükséges 
idő 0 és 98% közötti lépés eléréséhez. Az érték meghatá-
rozása az inicializálás alatt történik
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
T98 (szellőztetés) 9.16 Leolvasás ms-ban: a szellőztetéshez szükséges idő 0 és 

98% közötti lépés eléréséhez. Az érték meghatározása az 
inicializálás alatt történik

Diagnózis/
karbantartás

10

Eszköz állapota 10.1

Állapotüzenetek 10.1.1

Gyűjtött státusz 10.1.1.1

Beüzemelés 10.1.1.2

Lehetséges megjelenő üzenetek: 
lásd: 12.3.4. szakasz

Konfiguráció 10.1.1.25

Folyamat adatok 10.1.1.38

Diagnosztika 10.1.1.44

Nyomásérzékelő 
felismerve

10.1.2 Igen/nem leolvasás

138. KIMENET: nyomás 10.1.3 Leolvasás bar-ban

238. KIMENET: nyomás 10.1.4 Leolvasás bar-ban

Táplevegő nyomás 10.1.5 Leolvasás bar-ban

Teljes szeleplöket 10.1.6 Összes löketciklus

Teljes szeleplöket 
határértéke x 1000

10.1.7 Teljes szeleplöket határértéke

Az alapérték 
eltérésének késleltetési 
ideje

10.1.8 Leolvasás msp-ben A késleltetési idő csak a kez-
előszoftver segítségével állítható be.

Tűrési sáv az alapérték-
eltéréshez +/-

10.1.9 Hiba felügyelethez használt

Berendezésen belüli 
max. hőmérséklet 1)

10.1.10 Leolvasás °C-ban

Berendezésen belüli 
min. hőmérséklet 1)

10.1.11 Leolvasás °C-ban

Üzemóra-számláló 10.1.12 Leolvasás d:hh:mm:ss formátumban

Inicializálások száma 10.1.13 Szám az utolsó inicializálástól

Nullpont-beállítások 
száma

10.1.14 Szám az utolsó nullpont-beállítás óta

Tesztek 10.2
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Lépésválasz teszt (PST) 10.2.1

Teszt indítása 10.2.1.1 Teszt indítása

Teszt állapota 10.2.1.3 Leolvasás folyamatsávként

Törölve: x monitorozás 10.2.1.4 Leolvasás %-ban Törölve a tartomány megsértésekor

Lépésválasz teszt (FST) 10.2.2

Teszt indítása 10.2.2.1 Teszt indítása

Teszt állapota 10.2.2.3 Leolvasás folyamatsávként

1) A megjelenített érték pusztán információként szolgál. Nem jelenik meg hibaüzenet a környezeti 
hőmérséklet túllépése esetén, vagy ha a megengedett tartomány alá esik (lásd: 3.7. szakasz 
a(z) 28. oldalon).

12.3.4 Diagnosztika: állapotüzenet
Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Diagnosztika/
karbantartás

10

Eszköz állapota 10.1

Állapotüzenetek 10.1.1

Gyűjtött státusz 10.1.1.1 Állapotjelzés

Beüzemelés 10.1.1.2 Állapotjelzés

Inicializálási hiba 10.1.1.3 Állapotjelzés

Nem megfelelő 
üzemmód

10.1.1.4 Nem megfelelő üzemmód lett beállíva

10.1.1.5 Megerősítés üzenet törléséhez

A löket túl kicsi 10.1.1.6 A meghatározott löket a határérték alatt.

10.1.1.7 Megerősítés üzenet törléséhez

Névleges löketet nem 
érte el

10.1.1.8 Az észlelt névleges löket kisebb mint a beállított érték.

10.1.1.9 Megerősítés üzenet törléséhez

Nincs mozgás 10.1.1.10 Lehetséges ok: szelep megszorulása

10.1.1.11 Megerősítés üzenet törléséhez

Csappozíció 10.1.1.12 A beállított M kar nem felel meg a névleges löketnek.

10.1.1.13 Megerősítés üzenet törléséhez
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Törölve (vezérlési 
pontosság)

10.1.1.14 A szabályzási kritériumok nem teljesülnek.

10.1.1.15 Megerősítés üzenet törléséhez

Alacsony szabályozási 
pontosság

10.1.1.16 A szabályzási kritériumok nem teljesülnek. A pozicio-
náló használatra kész marad.

10.1.1.17 Megerősítés üzenet törléséhez

A pozicionáló nincs 
inicializálva

10.1.1.18 A pozicionálót inicializálni kell.

Inicializálás törölve 
(külső)

10.1.1.19 Az inicializálás törölve lett, pl.: kényszerített szellőzte-
tés vagy IP leállítás miatt.

10.1.1.20 Megerősítés üzenet törléséhez

Szög korlátozása 10.1.1.21 A maximálisan megengedhető forgásszöget túllépte 
(±30°).

10.1.1.22 Megerősítés üzenet törléséhez

Időtúllépés 10.1.1.23 Az inicializálás túl hosszú ideig tart 
Lehetséges ok: szelep megszorulása

10.1.1.24 Megerősítés üzenet törléséhez

Konfiguráció 10.1.1.25 Állapotjelzés

P3799: kombináció 10.1.1.26 Pneumatikus modulok nem megengedhető kombiná-
ciója (lásd: Lap 14 a(z) 71. oldalon).

Nincs pneumatikus 
modul

10.1.1.27 Üzenet, ha nincs behelyezve pneumatikus modul (leg-
alább egy pneumatikus modult kell behelyezni).

Nyomásérzékelő hibája 10.1.1.28 Nincs kommunikáció a nyomásérzékelőkkel. Hibás 
nyomásérzékelők.

10.1.1.29 Megerősítés üzenet törléséhez

Z3799 kombináció 10.1.1.30 Az azonosított opciós modult behelyezték a C és a D 
nyílásba.

Kényszerített 
szellőztetés kapcsolója 
nem megfelelő

10.1.1.31 A kényszerített szellőztetés kapcsolója a(z) Lap 18. 
szakaszban, a(z) 88. oldalon leírtak szerint került 
beállításra.

C.1 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.32 Állapot aktív

C.2 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.33 Állapot aktív

C.3 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.34 Állapot aktív
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
D1 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.35 Állapot aktív

D2 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.36 Állapot aktív

D3 nyílás: bináris 
bemenet aktív

10.1.1.37 Állapot aktív

Folyamat adatok 10.1.1.38 Állapotjelzés

Üzemmód nem AUTO 10.1.1.39 Az aktuális üzemmód nem AUTO

Kényszerített 
szellőztetés funkció

10.1.1.40 A kényszerített szellőztetés aktív

Teszt folyamatban 10.1.1.41 A teszt elvégzés alatt.

Vészhelyzeti mód aktív 10.1.1.42 Vészhelyzet mód aktív. Lehetséges ok: a löketmérés 
nem megfelelően történik.

10.1.1.43 Megerősítés üzenet törléséhez

Diagnosztika 10.1.1.44 Állapotjelzés

Súrlódásváltozás 
(nyitott helyzet)

10.1.1.45 A súrlódási feltételek a szelep nyitott pozíciójának tar-
tományában megváltoztak.

Súrlódásváltozás 
(középső 
lökettartomány)

10.1.1.46 A súrlódási feltételek a szelep középső pozíciójának 
tartományában megváltoztak.

Súrlódásváltozás (zárt 
helyzet)

10.1.1.47 A súrlódási feltételek a szelep zárt pozíciójának tarto-
mányában megváltoztak.

Szelep 
ujjlenyomatgörbe 
felvétele sikertelen

10.1.1.48 A ujjlenyomatgörbe-felvétel feltételei nem teljesülnek.

10.1.1.49 Megerősítés üzenet törléséhez

Nincs tápnyomás 10.1.1.50 Nincs rendelkezésre álló tápnyomás.

Alacsony tápnyomás 10.1.1.51 Tápnyomás túl alacsony.

Tápnyomás > 10 bar 10.1.1.52 Tápnyomás túl magas.

PST 10.1.1.53 Állapotjelzés

PST: törlési 
kritériumoknak megfelel

10.1.1.54 PST törölve.

PST: indítási kritérium 
nem teljesül

10.1.1.55 PST nem indul.

FST 10.1.1.56 Állapotjelzés



132  EB 8493 HU

Függelék

Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
FST: törlési 
kritériumoknak megfelel

10.1.1.57 FST törölve.

FST: indítási kritérium 
nem teljesül

10.1.1.58 FST nem indul.

A pneumatikus modul 
(P3799 A)

10.1.1.59 Állapotjelzés

P3799: hiba 10.1.1.60 Pneumatikus modul hibája. Szükség lehet cserére.

10.1.1.61 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: mozgás hiba 10.1.1.62 Lehetséges ok: nincs tápnyomás, belső hiba, hiba

10.1.1.63 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: karbantartás 
szükséges

10.1.1.64 Lehetséges ok: súrlódási tényezők megváltoztak.

10.1.1.65 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: inicializálás hiba 10.1.1.66 Inicializálás feltételei nem teljesülnek.

10.1.1.67 Megerősítés üzenet törléséhez

B pneumatikus modul 
(P3799 B)

10.1.1.68 Állapotjelzés

P3799: hiba 10.1.1.69 Pneumatikus modul hibája. Szükség lehet cserére.

10.1.1.70 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: mozgás hiba 10.1.1.71 Lehetséges ok: nincs tápnyomás, belső hiba, hiba

10.1.1.72 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: karbantartás 
szükséges

10.1.1.73 Lehetséges ok: súrlódási tényezők megváltoztak.

10.1.1.74 Megerősítés üzenet törléséhez

P3799: inicializálás hiba 10.1.1.75 Inicializálás feltételei nem teljesülnek.

10.1.1.76 Megerősítés üzenet törléséhez

AMR jel kiemeneti 
tartomány

10.1.1.77 A löketmérés hibás.

10.1.1.78 Megerősítés üzenet törléséhez

Hardverhiba 10.1.1.79 A készülék belső hibája. Az inicializáló gomb (INIT) 
beragadt. Lépjen kapcsolatba a SAMSON terméktá-
mogatás osztályával.

Teljes szeleplöket 
határértékét meghaladta

10.1.1.80 Teljes szeleplöket határértékét meghaladta.
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Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Alsó végpozíció 
eltolódva

10.1.1.81 Lehetséges ok: a pozicionáló szerelési elrendezése 
vagy löketkapcsolata nem megfelelő.

10.1.1.82 Megerősítés üzenet törléséhez

Felső végpozíció 
eltolódva.

10.1.1.83 Lehetséges ok: a pozicionáló szerelési elrendezése 
vagy löketkapcsolata nem megfelelő.

10.1.1.84 Megerősítés üzenet törléséhez

Dinamikus stresszfaktort 
meghaladta.

10.1.1.85 A határérték túllépve. Szükség lehet a szelepszár-tö-
mítés cseréjére.

Szabályozási eltérés 10.1.1.86 Szabályzókör hiba: a szelep a tolerálható időn belül 
már nem követi a szabályozott változót.

Feszültségesés 10.1.1.87 Rövid feszültséghiba. A pozicionáló használatra kész 
marad.

10.1.1.88 Megerősítés üzenet törléséhez

Az áramerősség túl 
alacsony

10.1.1.89 Alapérték <3,7 mA

IP kikapcsolás 10.1.1.90 Alapérték <3,85 mA

Az áramerősség túl ma-
gas

10.1.1.91 Alapérték >22 mA. A pozicionáló használatra kész 
marad.

Szög korlátozása 10.1.1.92 A maximális megengedett forgási szöget (± 30°) meg-
haladta (csak nyitott hurok vezérlési módban).

10.1.1.93 Megerősítés üzenet törléséhez

Berendezésen belüli 
hőmérséklet min. 
határérték alatt

10.1.1.94 A figyelmeztetés nincs hatással a pozicionáló műkö-
dőképességére.

Berendezésen belüli 
hőmérséklet max. 
határérték felett

10.1.1.95 A figyelmeztetés nincs hatással a pozicionáló műkö-
dőképességére.

Naplózás felfüggesztve 10.1.1.96 Nem lehetséges minden naplóbejegyzés írása.

10.1.1.97 Megerősítés üzenet törléséhez
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12.3.5 Reset funkciók
Menü Beállítási tartomány/értékek [alapértelmezett beállítás]/leírás
Reset funkciók 11

Diagnosztika visszaállítása 11.1 Alaphelyzetbe állítja az összes diagnosztikai funkciót, 
beleértve a grafikonokat és a hisztogramokat.

Reset (standard) 11.2 Alaphelyzetbe állítja a pozicionálót a szállításkori 
állapotba. A meghajtó- és a szelepspecifikus 
beállítások változatlanul maradnak.

Reset (haladó) 11.3 Minden paraméter visszaáll az alapértelmezett, 
átadáskori beállításra.

Újraindítás 11.4 A pozicionálót leállították és újraindították.

Inicializálás alaphelyzetbe 
állítása

11.5 A beüzemelési beállítások összes paramétere 
alaphelyzetbe áll. A pozicionálót utána újra kell 
inicializálni.
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EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  

Déclaration UE de conformité 
 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 
 

 
 

Stellungsregler TROVIS/TROVIS SAFE HART® /  
Positioner TROVIS/TROVIS SAFE HART® / Positionneur TROVIS/TROVIS SAFE HART® 

Typ/Type/Type 3793 
Option M,N,P,T,V 

 
 
 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 
 

 
 
 

 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

 
  

 
 
Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany/Allemagne 

 
 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 
 
 
 

                        
 
                        Hanno Zager         Dirk Hoffmann 
     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 
               Responsable de l'assurance de la qualité        Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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