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Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Οι οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης βοηθούν στην ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία της συ-
σκευής. Οι οδηγίες είναι απαραίτητες για τον χειρισμό των συσκευών SAMSON.

 Î Για την ασφαλή και ορθή χρήση των οδηγιών αυτών, διαβάστε τες προσεκτικά και φυλάξτε τες 
για μελλοντική χρήση.

 Î Εάν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τις οδηγίες, επικοινωνήστε με το τμήμα After-Sales 
Service της SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Στη συσκευασία παράδοσης των συσκευών και οργάνων περιλαμβάνονται οι 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 
έγγραφα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας (www.samson.de) > Product 
documentation. Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση τον αριθμό εγγράφου ή τον 
αριθμητικό τύπο του προϊόντος στο σχετικό πεδίο [Find:].

 Ορισμός των σημάνσεων 

Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν απο-
φευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνα-
το ή σοβαρό τραυματισμό

Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν απο-
φευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνα-
το ή σοβαρό τραυματισμό

Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία

Πρόσθετες πληροφορίες

Συνιστώμενη ενέργεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σημείωση!

Πληροφορίες

Συμβουλή
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Αναθεωρήσεις firmware
1.02 (παλαιά) 1.03 (νέα)

Εσωτερικές αναθεωρήσεις

1.03 (παλαιά) 1.10 (νέα)

Ρύθμιση της μετατόπισης σε βήματα των 0,5 mm  
(Κωδικός παραμέτρου P4)

Παρακολούθηση των τελικών θέσεων μόνο κατά την αρχικο-
ποίηση και σε χειροκίνητη λειτουργία

Για να καταστείλετε τις συνήθεις παρεμβολές στην λειτουργία 
των γραμμών σήματος, το εξάρτημα D του ρυθμιστή θέσης 
(positioner) απενεργοποιείται όταν ο ενεργοποιητής βρίσκεται 
σε αδράνεια.

1.10 (παλαιά) 1.11 (νέα)

Εσωτερικές αναθεωρήσεις

1.11 (παλαιά) 1.12 (τρέχουσα έκδοση)

Εσωτερικές αναθεωρήσεις
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1 Οδηγίες και μέτρα ασφαλείας

Προοριζόμενη χρήση

Ο Ρυθμιστής θέσης (Positioner) Τύπου 3725 της SAMSON τοποθετείται σε πνευματικές βαλβίδες 
ελέγχου και χρησιμοποιείται για να ορίσει τη θέση της βαλβίδας στο σήμα ελέγχου. Η συσκευή έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί κάτω από καθορισμένες ακριβείς συνθήκες (π.χ. πίεση λειτουργίας, 
θερμοκρασία). Συνεπώς, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο ρυθμιστής θέσης χρησιμοποιεί-
ται μόνο σε εφαρμογές στις οποίες οι συνθήκες λειτουργίας αντιστοιχούν στα τεχνικά δεδομένα. Σε 
περίπτωση που οι χειριστές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τους ρυθμιστές θέσης σε άλλες εφαρ-
μογές ή συνθήκες από τις καθοριζόμενες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την SAMSON.

Η SAMSON δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβη που προκύπτει από παράλειψη χρήσης της 
συσκευής για τον προοριζόμενο σκοπό της ή για βλάβη που προκαλείται από εξωτερικές δυνάμεις 
ή οποιουσδήποτε άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

 Î Για τα όρια και τα πεδία εφαρμογής, καθώς και για τις πιθανές χρήσεις, ανατρέξτε στα τεχνικά 
δεδομένα.

Εύλογα προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 δεν είναι κατάλληλος για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 − Χρήση εκτός των ορίων που έχουν καθορισθεί κατά την διαστασιολόγηση και των τεχνικών δε-
δομένων

Επιπλέον, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν συμμορφώνονται με την προοριζόμενη χρήση:

 − Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών

 − Εκτέλεση δραστηριοτήτων συντήρησης που δεν καθορίζονται από την SAMSON

Προσόντα χειριστών

Ο ρυθμιστής θέσης πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία και να συντηρείται μόνο από 
άρτια εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πρέπει να τηρούνται οι αποδεκτοί κώδικες 
και πρακτικές της βιομηχανίας. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, το εκ-
παιδευμένο προσωπικό περιλαμβάνει άτομα που μπορούν να κρίνουν την εργασία που τους έχει 
ανατεθεί και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους, χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευση που έχουν 
λάβει, τις γνώσεις και την πείρα τους, καθώς και τη γνώση των ισχυόντων προτύπων.

Ο χειρισμός των εκδόσεων αυτής της συσκευής με προστασία από εκρήξεις πρέπει να εκτελείται 
μόνο από προσωπικό που έχει υποβληθεί σε ειδική εκπαίδευση ή οδηγίες ή προσωπικό που είναι 
εξουσιοδοτημένο να εργάζεται σε συσκευές με προστασία από εκρήξεις σε επικίνδυνους χώρους.
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Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας

Για τον απευθείας χειρισμό του ρυθμιστή θέσης δεν απαιτείται προσωπικός εξοπλισμός προστασί-
ας. Ενδέχεται να απαιτούνται εργασίες στη βαλβίδα ελέγχου κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση του 
ρυθμιστή θέσης.

 Î Τηρείτε τις απαιτήσεις για τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας που καθορίζεται στην τεκμη-
ρίωση της βαλβίδας.

 Î Ελέγξτε λεπτομερέστερα με το χειριστή της μονάδας για επιπλέον μέτρα προστασίας.

Αναθεώρηση και άλλες τροποποιήσεις

Η SAMSON δεν εξουσιοδοτεί αναθεωρήσεις, μετατροπές ή άλλες τροποποιήσεις στο προϊόν. Αυτές 
εκτελούνται με απόλυτη ευθύνη του χρήστη και ενδέχεται να προκαλέσουν, για παράδειγμα, κινδύ-
νους για την ασφάλεια. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να μη πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την 
προοριζόμενη χρήση του.

Δυνατότητες ασφάλειας

Εάν παρουσιαστεί αστοχία στην παροχή αέρα ή στο ηλεκτρικό σήμα, ο ρυθμιστής θέσης εξαερίζει 
τον ενεργοποιητή, προκαλώντας μετακίνηση της βαλβίδας στη θέση ασφάλειας που προσδιορίζεται 
από τον ενεργοποιητή.

Προειδοποίηση για υπολειμματικούς κινδύνους

Ο ρυθμιστής θέσης επηρεάζει άμεσα τη βαλβίδα ελέγχου. Για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών 
ζημιών, οι χειριστές της μονάδας και το προσωπικό χειρισμού πρέπει να αποτρέπουν κινδύνους 
που ενδέχεται να προκληθούν στη βαλβίδα ελέγχου από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργί-
ας, την πίεση σήματος ή από κινούμενα μέρη, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. Πρέπει να 
τηρούν όλες τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις σημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής που πε-
ριλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ιδιαίτερα για την εγκατάσταση, την 
έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης.

Εάν δημιουργηθούν μη αποδεκτές κινήσεις ή δυνάμεις μέσα στον πνευματικό ενεργοποιητή ως 
αποτέλεσμα του επιπέδου πίεσης παροχής, αυτές πρέπει να περιοριστούν χρησιμοποιώντας κα-
τάλληλο σταθμό μείωσης της πίεσης παροχής.

Αρμοδιότητες του χειριστή

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
ασφάλειας. Οι χειριστές υποχρεούνται να παρέχουν στο προσωπικό χειρισμού αυτές τις οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας και οφείλουν να τους δίνουν οδηγίες για τη σωστή λειτουργία. Επι-
πλέον, ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό χειρισμού ή τρίτοι δεν εκτίθενται σε 
οποιονδήποτε κίνδυνο.
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Αρμοδιότητες του προσωπικού χειρισμού

Οι χειριστές πρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, 
καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις σημειώσεις προειδοποίησης και προσοχής που καθο-
ρίζονται σε αυτές. Επιπλέον, το προσωπικό χειρισμού πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τους ισχύο-
ντες κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων, και να συμμορφώνεται με αυτούς.

Συντήρηση συσκευών με προστασία από εκρήξεις

Εάν ένα τμήμα της συσκευής στην οποία βασίζεται η προστασία από εκρήξεις πρέπει να υποβληθεί 
σε συντήρηση, η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία εάν δεν την αξιολογήσει ένας 
εξειδικευμένος ελεγκτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προστασίας από εκρήξεις, εάν δεν εκδώσει 
πιστοποιητικό επιθεώρησης ή δεν επισημάνει τη συσκευή με σήμα συμμόρφωσης. Η επιθεώρηση 
από εξειδικευμένο ελεγκτή δεν απαιτείται εάν ο κατασκευαστής εκτελέσει τακτική δοκιμή στη συ-
σκευή προτού την θέσει ξανά σε λειτουργία. Τεκμηριώστε την επιτυχή έκβαση της τακτικής δοκιμής 
επισημαίνοντας τη συσκευή με ένα σήμα συμμόρφωσης. Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων προ-
στασίας από εκρήξεις πρέπει να γίνεται μόνο με γνήσια εξαρτήματα που έχουν υποβληθεί σε τακτι-
κή δοκιμή από τον κατασκευαστή.

Οι συσκευές που έχουν ήδη λειτουργήσει εκτός επικίνδυνων χώρων και προορίζονται για μελλοντι-
κή χρήση μέσα σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
που ισχύουν για τις συσκευές που έχουν υποβληθεί σε συντήρηση. Πριν από τη λειτουργία σε επι-
κίνδυνους χώρους, δοκιμάστε τις συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη συντήρηση συ-
σκευών με προστασία από εκρήξεις.

Συντήρηση, βαθμονόμηση και εργασίες σε εξοπλισμό

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο εγγενώς ασφαλείς βαθμονομητές ρεύματος/τάσης και όργανα μέτρησης 
για τη διασύνδεση με εγγενώς ασφαλή κυκλώματα, για να ελέγχετε ή να βαθμονομείτε τον εξο-
πλισμό που βρίσκεται μέσα ή έξω από επικίνδυνους χώρους.

 Î Τηρείτε τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές που καθορίζονται στα πιστοποιητικά για εγγενώς ασφαλή 
κυκλώματα.

Πρότυπα και κανονισμοί που αναφέρονται με παραπομπή

Οι συσκευές με σήμα CE πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2014/34/ΕΕ και 2014/30/ΕΕ. Η δή-
λωση συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στο τέλος αυτών των οδηγιών.

Τεκμηρίωση που αναφέρεται με παραπομπή

Εκτός από αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, ισχύουν και τα ακόλουθα έγγραφα:

 − Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των εξαρτημάτων στα οποία τοποθετείται ο ρυθμιστής 
θέσης (βαλβίδα, ενεργοποιητής, αξεσουάρ βαλβίδας, κ.λπ.).
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1.1 Σημειώσεις σχετικά με δυνητικά σοβαρό τραυματισμό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση του ρυθμιστή θέσης σε δυνητικά εκρηκτι-
κές ατμόσφαιρες μπορεί να οδηγήσει στην ανάφλεξη της ατμόσφαιρας και να προκαλέσει το 
θάνατο.

 Î Οι ακόλουθοι κανονισμοί εφαρμόζονται στην εγκατάσταση σε επικίνδυνους χώρους: 
EN 60079-14 (VDE 0165, Μέρος 1).

 Î Η εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση του ρυθμιστή θέση πρέπει να εκτελούνται μόνο 
από προσωπικό που έχει υποβληθεί σε ειδική εκπαίδευση ή έχει δεχθεί οδηγίες ή που 
εξουσιοδοτείται να εργάζεται σε συσκευές με προστασία από εκρήξεις σε επικίνδυνους 
χώρους.
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1.2 Σημειώσεις σχετικά με πιθανό τραυματισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κινούμενων εξαρτημάτων στη βαλβίδα.

Κατά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης και κατά τη λειτουργία του, το στέλεχος ενεργοποι-
ητή κινείται σε όλο το εύρος μετατόπισης. Ενδέχεται να προκύψει τραυματισμός στα χέρια ή 
στα δάχτυλα, κατά την εισαγωγή τους μέσα στη βαλβίδα.

 Î Κατά την αρχικοποίηση, μην εισαγάγετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας μέσα στο ζυγό της βαλ-
βίδας και μην αγγίζετε κανένα από τα κινούμενα μέρη της βαλβίδας.

1.3 Σημειώσεις σχετικά με πιθανές υλικές ζημιές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος καταστροφής του ρυθμιστή θέσης λόγω εσφαλμένης θέσης εγκατάστασης.

 Î Μη τοποθετείτε το ρυθμιστή θέσης με το πίσω μέρος της συσκευής/άνοιγμα εξαερισμού με 
προσανατολισμό προς τα επάνω.

 Î Μη σφραγίζετε το άνοιγμα εξαερισμού όταν η συσκευή εγκαθίσταται επί τόπου.

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλμένης ακολουθίας κατά την εκκίνηση.

Ο ρυθμιστής θέσης μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εφόσον η τοποθέτηση και η εκκίνηση 
εκτελεστούν με την καθορισμένη ακολουθία.

 Î Εκτελέστε την τοποθέτηση και την εκκίνηση όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 στη σελί-
δα 26.

Το εσφαλμένο ηλεκτρικό σήμα θα προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή θέσης.

Πρέπει να χρησιμοποιείται πηγή ρεύματος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς το ρυθμι-
στή θέσης.

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε ποτέ πηγή τάσης.

Η εσφαλμένη αντιστοίχιση των ακροδεκτών θα προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή θέσης 
και θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία.

Για να λειτουργεί σωστά ο ρυθμιστής θέσης, πρέπει να τηρείται η καθορισμένη αντιστοίχιση 
ακροδεκτών.

 Î Συνδέστε την ηλεκτρική καλωδίωση στο ρυθμιστή θέσης, σύμφωνα με την καθορισμένη 
αντιστοίχιση ακροδεκτών.
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Δυσλειτουργία λόγω μη ολοκλήρωσης της αρχικοποίησης.

Η αρχικοποίηση προκαλεί την προσαρμογή του ρυθμιστή θέσης στην κατάσταση τοποθέτησης. 
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης είναι έτοιμος για χρήση.

 Î Αρχικοποιήστε το ρυθμιστή θέσης κατά την πρώτη εκκίνηση.

 Î Αρχικοποιήστε εκ νέου το ρυθμιστή θέσης μετά την αλλαγή της θέσης τοποθέτησης.

Κίνδυνος βλάβης στο ρυθμιστή θέσης λόγω εσφαλμένης γείωσης του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού συγκόλλησης.

 Î Μη γειώνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό συγκόλλησης κοντά στο ρυθμιστή θέσης.
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2 Σημάνσεις στη συσκευή

2.1 Πινακίδα

SAMSON 3725

Supply max. 10 bar / 150 psi
Input 4 ... 20 mA DC

See technical data for ambient temperature 
-40 °C £ Ta* £+80 °C

 

Positioner

SAMSON AG  D-60314 Frankfurt Made in Germany

Firmware     
Model 3725 - 110
Var.-ID                     Serial no.

2

4

5

7 8
6

1

3

1 Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας
2 Εύρος σήματος
3 Τύπος προστασίας για συσκευές με προστασία από εκρήξεις
4 Όρια θερμοκρασίας στα πιστοποιητικά δοκιμών για τις συσκευές με προστασία από εκρήξεις
5 Έκδοση firmware
6 Αρ. μοντέλου
7 Διαμόρφωση-Ταυτότητα
8 Σειριακός αριθμός
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2.2 Κωδικός είδους
Ρυθμιστής θέσης Τύπος 3725- x x x 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
Με LCD και αυτόματη ρύθμιση συντονισμού, 
με μεταβλητή αναφοράς 4 έως 20 mA
Προστασία από εκρήξεις 1)

Χωρίς 0 0 0
Εγγενής ασφάλεια: ATEX 1 1 0 0

Εγγενής ασφάλεια: STCC 1 1 0 0

Εγγενής ασφάλεια: CSA 1 3 0 0
Εγγενής ασφάλεια: GOST 1 1 3 0

1) Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά για προστασία από εκρήξεις, ανατρέξτε στην ενό-
τητα Πίν. 1.

Πίν. 1: Περίληψη των πιστοποιητικών προστασίας από εκρήξεις

Τύπος Πιστοποίηση Τύπος προστασίας

3725-1100

STCC Αριθμός Αρ. 2860
0 Ex ia IIC T4 X

Ισχύει μέχρι 08/10/2017

Αριθμός PTB 11 ATEX 2020 X

II 2 G Ex ia IIC T4
Ημερομηνία 25/08/2011

Πιστοποιητικό 
εξέτασης τύ-
που EC

3725-113

Αριθμός RU C-DE.
GB08.B.00697

1Ex ia IIC T4 Gb XΗμερομηνία 15/12/2014

Ισχύει μέχρι 14/12/2019

3725-130 ®
C ΗΠΑ

Αριθμός 2703735 X Ex ia IIC T4,
Τάξη I, Ζώνη 0, AEx ia IIC T4,
Τάξη I, Κατ. 1, Ομάδες A, B, Γ, Δ

Ημερομηνία 03/06/2014



 14  EB 8394 EL

Σχεδίαση και αρχή  λειτουργίας

3 Σχεδίαση και αρχή  
λειτουργίας

Ο Ηλεκτροπνευματικός ρυθμιστής θέσης Τύ-
που 3725 τοποθετείται σε πνευματικές βαλβίδες 
ελέγχου και χρησιμοποιείται για να προσδιορί-
σει τη θέση της βαλβίδας (ελεγχόμενη μεταβλη-
τή x) στο σήμα ελέγχου (μεταβλητή αναφο-
ράς w). Ο ρυθμιστής θέσης συγκρίνει το ηλε-
κτρικό σήμα ελέγχου ενός συστήματος ελέγχου 
με τη μετατόπιση ή τη γωνία ανοίγματος της 
βαλβίδας ελέγχου και εκπέμπει ένα σήμα πίε-
σης (μεταβλητή εξόδου y) για τον πνευματικό 
ενεργοποιητή.

Ο ρυθμιστής θέσης αποτελείται κυρίως από τα 
ακόλουθα στοιχεία (βλ. ενότητα Εικ. 1):

 − Αισθητήρας μαγνητοαντίστασης (2)

 − Αναλογικός μετατροπέας i/p (6) με ενισχυτή 
παροχής αέρα κατάντη (7)

 − Ηλεκτρονική μονάδα με μικροελεγκτή (4)

Η μετατόπιση ή η γωνία ανοίγματος μετριέται 
από το μοχλό εντοπισμού, τον αισθητήρα μα-
γνητοαντίστασης χωρίς επαφή και τα ηλεκτρονι-
κά στοιχεία κατάντη.

Ο μοχλός εντοπισμού συνδέεται με έναν μαγνή-
τη στο εσωτερικό της συσκευής. Η κίνηση του 
μοχλού εντοπισμού προκαλεί αλλαγή της κατεύ-
θυνσης του μαγνητικού πεδίου. Αυτή η αλλαγή 
εντοπίζεται από τον αισθητήρα. Από αυτές τις 
πληροφορίες, η ηλεκτρονική μονάδα προσδιο-
ρίζει την τρέχουσα θέση του στελέχους ενεργο-
ποιητή ή τη γωνία ανοίγματος.

Η θέση του στελέχους ενεργοποιητή ή η γωνία 
ανοίγματος μεταδίδεται στο μικροελεγκτή (3) μέ-
σω του μετατροπέα A/D (4). Ο αλγόριθμος ελέγ-
χου PD στο μικροεπεξεργαστή συγκρίνει αυτή 

την πραγματική θέση με το σήμα ελέγχου 4 έως 
20 mA, αφού μετατραπεί από το μετατροπέα A/D 
(3). Σε περίπτωση απόκλισης του συστήματος, η 
ενεργοποίηση της μονάδας i/p (6) αλλάζει, έτσι 
ώστε να ασκείται πίεση ή εξαερισμός στον ενερ-
γοποιητή της βαλβίδας (1) αναλόγως, μέσω του 
ενισχυτή κατάντη (7). Η παροχή αέρα παρέχεται 
στον ενισχυτή και στο ρυθμιστή πίεσης (8).

Η πίεση σήματος εξόδου που παρέχεται από 
τον ενισχυτή μπορεί να περιοριστεί σε 2,3 bar 
από το λογισμικό.

Ο περιοριστής όγκου Q (10) χρησιμοποιείται για 
τη βελτιστοποίηση του ρυθμιστή θέσης, με την 
προσαρμογή του στον ενεργοποιητή.

Λειτουργία πλήρους κλεισίματος
Ο πνευματικός ενεργοποιητής γεμίζει εντελώς 
με αέρα ή εξαερίζεται μόλις η μεταβλητή αναφο-
ράς μειωθεί κάτω από 1 % ή μόλις υπερβεί το 
99 % (δείτε τις τελικές θέσεις που ορίζονται 
στους κωδικούς παραμέτρων P10 και P11).

3.1 Εκδόσεις τοποθέτησης
Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 είναι κατάλλη-
λος για σύνδεση με τους ακόλουθους τύπους:

 − Απευθείας σύνδεση με Ενεργοποιητές Τύ-
που 3277 και Τύπου 2780-2 της SAMSON

 − Σύνδεση με ενεργοποιητές σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 60534-6 (NAMUR)

 − Σύνδεση με τον ενεργοποιητή Τύπου 3372 
(Βαλβίδες σειράς V2001)

 − Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές 
σύμφωνα με το πρότυπο VDI/VDE 3845

 Î Ανατρέξτε στην ενότητα 5.2 και μετά για πε-
ριγραφή των τύπων σύνδεσης.
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%

S
mm

%
mm

Q

3 4

11

6

7

8 10

1

w

9

x
y

2

5

1 Βαλβίδα 7 Ενισχυτής παροχής αέρα
2 Αισθητήρας 8 Ρυθμιστής πίεσης
3 Μετατροπέας A/D 9 Σταθερός περιοριστής
4 Μικροελεγκτής 10 Περιοριστής όγκου
5 Μετατροπέας D/A 11 Οθόνη
6 Μετατροπέας i/p

Εικ. 1: Διάγραμμα κυκλώματος
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3.2 Παρελκόμενα και εξαρτήματα τοποθέτησης

Πίν. 2: Απευθείας σύνδεση με ενεργοποιητή Τύπου 3277-5 και Τύπου 2780-2 
(βλ. ενότητα 5.2)

Αρ. πα-
ραγγελίας

Εξαρτήματα τοποθέτησης
Για ενεργοποιητές έως 120 cm² 1402-0239

Παρελκόμενα για ενεργοποιητή
Έλασμα μετάβασης για ενεργοποιητή Τύπου 3277-5xxxxxx.01 1400-6822

Έλασμα σύνδεσης για πρόσθετη σύνδεση στοιχείων όπως π.χ. μια σωληνοειδής 
βαλβίδα: G 1/8 1400-6823

Παρελκόμενα για το ρυθμιστή θέσης

Έλασμα σύνδεσης (6)
G ¼ 1402-0235

¼ NPT 1402-0236

Βραχίονας στήριξης μετρητή πίεσης (7)
G ¼ 1402-0237

¼ NPT 1402-0238

Βραχίονας στήριξης μανομέτρου για συνδυασμό με Ρυθμιστή πίεσης παροχής αέ-
ρα Τύπου 4708-55 1402-1515

Κιτ τοποθέτησης μανομέτρου (8) μέχρι μέγιστη πίεση 
6 bar
(έξοδος/παροχή)

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ορείχαλκος 1400-6950

Ανοξείδωτος χάλυβας/ 
Ανοξείδωτος χάλυβας 1400-6951

Πίν. 3: Απευθείας σύνδεση με Τύπο 3277 (ενότητα5.2.2) Αρ. πα-
ραγγελίας

Εξαρτήματα τοποθέτησης
Ενεργοποιητές 240, 350, 355, 700 cm² 1402-0240

Παρελκόμενα

Μπλοκ σύνδεσης με σφραγίσεις και βίδα
G ¼ 1402-0241

¼ NPT 1402-0242

Κιτ τοποθέτησης μανομέτρου μέχρι μέγιστη πίεση 6 bar
(έξοδος/παροχή)

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ορείχαλκος 1400-6950

Ανοξείδωτος χάλυβας/ 
Ανοξείδωτος χάλυβας 1400-6951
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Πίν. 4: Συνδέσεις σωλήνα για Τύπο 3277 (απευθείας σύνδεση)

Σύνδεση σωλήνα Μέγεθος  
ενεργοποιητή Υλικό Σύνδεση Αρ. παραγ-

γελίας

Σωλήνωση με εξαρτήματα βίδας
– για λειτουργία ασφάλειας "συμπτυγμένο  
στέλεχος ενεργοποιητή"
– με εξαέρωση αέρα του επάνω θαλάμου  
διαφράγματος

175 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0930

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0958

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0950

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0964

240 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0927

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0959

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0951

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0965

350 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0928

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0960

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0952

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0966

355 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0956

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0961

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0953

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0967

700 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0929

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0962

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0954

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0968

750 cm²

Χάλυβας
G ¼ / G 3/8 1402-0957

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0963

Ανοξείδω-
τος χάλυ-

βας

G ¼ / G 3/8 1402-0955

¼ NPT/ 3/8 NPT 1402-0969
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Πίν. 5: Σύνδεση NAMUR ή σύνδεση με ζυγούς τύπου ράβδου σύμφωνα με 
το πρότυπο IEC 60534-6 (ενότητα 5.3)

Αρ. παραγ-
γελίας

μετατόπιση 5 έως 50 mm, μοχλός ήδη επάνω στο ρυθμιστή θέσης
Για ενεργοποιητές

1402-0330Ενεργοποιητές από άλλους κατασκευαστές και Τύπου 3271 με ενεργό εμβαδόν 
120 έως 700 cm²

Παρελκόμενα

Έλασμα σύνδεσης
G ¼ 1402-0235

¼ NPT 1402-0236

Βραχίονας στήριξης μανομέτρου
G ¼ 1402-0237

¼ NPT 1402-0238

Κιτ τοποθέτησης μανομέτρου μέχρι μέγιστη πίεση 6 bar
(έξοδος/παροχή)

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ορείχαλκος

1400-6950

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ανοξείδωτος χάλυβας

1400-6951

Πίν. 6: Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές (ενότητα 5.5) Αρ. παραγ-
γελίας

Έκδοση ελαφρού τύπου
VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010), επίπεδο 11), μέγεθος AA1 1402-0243

VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010), επίπεδο 21) 1402-0244

Ενεργοποιητής VETEC Τύπου S160 ή Περιστροφικός ενεργοποιητής SAMSON 
Τύπου 3278 (160 cm²) 1402-0294

VETEC Τύπου S320 1402-0295

Έκδοση βαρέως τύπου
VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010), επίπεδο 11), μέγεθος AA1 1402-1097

VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010), επίπεδο 21) 1402-1099

VETEC Τύπου S160/R 1402-1098
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Πίν. 7: Γενικά αξεσουάρ Αρ. παραγ-
γελίας

Υποδοχή καλωδίου M20x1,5
Μαύρη πλαστική 8808-1011

Μπλε πλαστική 8808-1012

Επινικελωμένος ορείχαλκος 1890-4875

Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305 8808-0160

Προσαρμογέας M20x1,5 σε ½ NPT

Αλουμίνιο με επικάλυψη σκόνης 0310-2149

Ανοξείδωτος χάλυβας 1400-7114

Σύντομες οδηγίες στο εσωτερικό του εξωφύλλου

Γερμανικά 0190-6173

Αγγλικά 0190-6174

Παρελκόμενα

Έλασμα σύνδεσης
G ¼ 1402-0235

¼ NPT 1402-0236

Βραχίονας στήριξης μανομέτρου
G ¼ 1402-0237

¼ NPT 1402-0238

Κιτ τοποθέτησης μανομέτρου μέχρι μέγιστη πίεση 6 bar
(έξοδος/παροχή)

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ορείχαλκος 1400-6950

Ανοξείδωτος χάλυβας/
ανοξείδωτος χάλυβας 1400-6951

Έλασμα σύνδεσης για Ενισχυτή αντιστροφής Τύπου 3710 1402-0512

1) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 24.



 20  EB 8394 EL

Σχεδίαση και αρχή  λειτουργίας

3.3 Πίνακες μετατόπισης

Ο μοχλός M περιλαμβάνεται στην παράδοση.

Απευθείας σύνδεση με ενεργοποιητές Τύπου 3277-5 και Τύπου 3277

Μέγεθος ενερ-
γοποιητή

Ονομαστική 
διαδρομή

Εύρος ρύθμισης στο ρυθμιστή 
θέσης

Απαιτούμενος 
μοχλός

Αντιστοιχισμένη 
θέση ακίδας

[cm²] [mm] Ελάχ. Διαδρομή Μέγ.
120 7,5 5,0 mm έως 16,0 mm M 25

120/240/350 15 7,0 mm έως 22,0 mm M 35
355/700 30 10,0 mm έως 32,0 mm M 50

Απευθείας σύνδεση με ενεργοποιητή Τύπου 2780-2

Μέγεθος ενερ-
γοποιητή

Ονομαστική 
διαδρομή

Εύρος ρύθμισης στο ρυθμιστή 
θέσης

Απαιτούμενος 
μοχλός

Αντιστοιχισμένη 
θέση ακίδας

[cm²] [mm] Ελάχ. Διαδρομή Μέγ.
120 6/12 5,0 mm έως 16,0 mm M 25
120 15 7,0 mm έως 22,0 mm M 35

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534-6 (NAMUR)

Ενεργοποιητής Τύπου 3271 
της SAMSON Διαδρομή άλλων βαλβίδων Απαιτούμενος 

μοχλός
Αντιστοιχισμένη 

θέση ακίδας

Μέγεθος [cm²] Ονομαστική δι-
αδρομή [mm] Ελάχ. Μέγ.

120 7,5 5,0 mm 16,0/25,01) mm M 25
120/240/350 15

7,0 mm 22,0/35,01) mm M 35
700 7,5

700/355 15/30 10,0 mm 32,0/50,01) mm M 50

1) Όταν επιλέγεται η τιμή "MAX" (Μέγιστη) ως ονομαστικό εύρος (κωδικός P4, ανατρέξτε στη σελί-
δα 68)

Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές σύμφωνα με το πρότυπο VDI/VDE 3845

Περιστροφικοί ενεργοποιητές Απαιτούμενος 
μοχλός

Αντιστοιχισμένη 
θέση ακίδαςΕλάχ. Γωνία ανοίγματος Μέγ.

24° έως 100° M 90°

Σημείωση
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3.4 Τεχνικά δεδομένα
Ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725

Διαδρομή (ρυθμιζόμενη) Απευθείας σύνδεση με Τύπο 3277: 5 έως 30 mm
Απευθείας σύνδεση με Τύπο 2780-2: 6/12/15 mm
Σύνδεση με ενεργοποιητή Τύπου  3372: 15/30 mm
Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534-6 (NAMUR): 5 έως 50 mm
Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές: 24 έως 100°

Μεταβλητή αναφοράς w 
(προστασία αντίστροφης 
πολικότητας)
Όριο στατικής καταστροφής

Εύρος σήματος 4 έως 20 mA · Συσκευή δύο συρμάτων
Λειτουργία διαχωρισμού εύρους 4 έως 11,9 mA και 12,1 έως 20 mA
±33 V

Ελάχιστο ρεύμα 3,8 mA

Σύνθετη αντίσταση φορτίου Μέγ. 6,3 V

Παροχή αέρα 
Ποιότητα αέρα σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 8573-1

Παροχή αέρα: 1,4 έως 7 bar (20 έως 105 psi) 
Μέγ. μέγεθος και πυκνότητα σωματιδίων: Κλάση 4 · Περιεκτικότητα λαδιού: Κλά-
ση 3 · Σημείο δρόσου πίεσης: Κλάση 3 ή τουλάχιστον 10 K κάτω από τη χαμηλό-
τερη θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναμένεται

Σήμα πίεσης (έξοδος) 0 bar μέχρι την πίεση παροχής · Μπορεί να περιοριστεί σε 2,3 bar περίπου από 
το λογισμικό

Χαρακτηριστική 3 χαρακτηριστικά για βαλβίδες τύπου δικλείδας · 9 χαρακτηριστικά για περιστρο-
φικές βαλβίδες

Υστέρηση ≤ 0,3 %

Ευαισθησία ≤ 0,1 %

Χρόνος απόκρισης Μόνο για ενεργοποιητές με χρόνο αρχικοποίησης > 0,5 s 1)

Κατεύθυνση δράσης αναστρέψιμο w/x

Κατανάλωση αέρα ≤ 100 ln/h με πίεση παροχής έως 6 bar και σήμα πίεσης 0,6 bar

Ικανότητα παροχής αέρα 
εξόδου

Για πλήρωση του ενερ-
γοποιητή με αέρα Στα Δp 6 bar: 8,5 mn³/h Στα Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h, KVmax(20 °C) = 0,09
Για εξαέρωση του 
ενεργοποιητή Στα Δp 6 bar: 14,0 mn³/h Στα Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h, KVmax(20 °C) = 0,15

Επιτρεπτή θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

–20 έως +80 °C 
–25 έως +80 °C με μεταλλική υποδοχή καλωδίου
Τα όρια στα πιστοποιητικά δοκιμής ισχύουν επιπλέον και για τις εκδόσεις με προ-
στασία από εκρήξεις

1) Για γρηγορότερους ενεργοποιητές, πρέπει να χρησιμοποιείται περιοριστής όγκου. Διαφορετικά, δεν είναι 
δυνατόν να εκτελεστεί επιτυχώς η αρχικοποίηση.
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Ασφάλεια

Επιδράσεις Θερμοκρασία: ≤ 0,15 %/10 K
Αποτέλεσμα δόνησης: ≤ 0,25 % μέχρι 2000 Hz και 4 g σύμφωνα με το πρότυ-

πο IEC 770
Παροχή αέρα: Καμία

Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 και τη Σύσταση 
NAMUR NE 21

Προστασία από  
εκρήξεις 1)

Εγγενής ασφάλεια: ATEX, STCC, CSA, GOST

Βαθμός προστασίας IP 66

Συμμόρφωση ·

Υλικά

Κέλυφος Πολυφθαλαμίδιο

Κάλυμμα Πολυκαρβονικό (PC)

Εξωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 και 1.4301

Υποδοχή καλωδίου M20x1,5, μαύρο πολυαμίδιο (PA)

Βύσματα εξαερισμού Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Βάρος Περίπου 0,5 kg

1) Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά για την προστασία από εκρήξεις, ανατρέξτε στην 
ενότητα Πίν. 1 στη σελίδα 13.
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3.5 Διαστάσεις σε mm

1422

M20 x 1.5

15
7.

5

108

87

42

21

62.50

25

1422

M20 x 1.5

15
7.

5

108

87

42

21

62.50

25

Εικ. 2: Διαστατικά σχέδια για το ρυθμιστή θέσης Τύπου 3725
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Επίπεδα στερέωσης σύμφωνα με το πρότυπο VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010)

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

Επίπεδο στερέωσης 2  
(επιφάνεια βραχίονα στήριξης)

Επίπεδο στερέωσης 1  
(επιφάνεια ενεργοποιητή)

Ενεργοποιητής

Διαστάσεις σε mm
Μέγε-
θος Α B C Ød Mmin ØD 1)

AA0 50 25 15 5,5 για M5 66 50

AA1 80 30 20 5,5 για M5 96 50

AA2 80 30 30 5,5 για M5 96 50

AA3 130 30 30 5,5 για M5 146 50

AA4 130 30 50 5,5 για M5 146 50

AA5 200 50 80 6,5 για M6 220 50
1) Φλάντζα τύπου F05 σύμφωνα με το πρότυπο  

DIN EN ISO 5211
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4 Μέτρα για την προετοιμα-
σία

Μετά την παραλαβή της αποστολής, προχωρή-
στε ως εξής:

1. Ελέγξτε το αντικείμενο της παραλαβής. Συ-
γκρίνετε την αποστολή που λάβατε με το 
δελτίο αποστολής.

2. Ελέγξτε την αποστολή για ζημιές κατά τη 
μεταφορά. Αναφέρετε τυχόν ζημιά κατά τη 
μεταφορά.

4.1 Αφαίρεση από τη συ-
σκευασία

Κίνδυνος καταστροφής στο ρυθμιστή θέσης 
λόγω εισόδου ξένων σωματιδίων σε αυτόν.
Μην αφαιρείτε τη συσκευασία και την προστατευτι-
κή μεμβράνη/τα προστατευτικά πώματα παρά μόνο 
αμέσως πριν την εγκατάσταση και την εκκίνηση.

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία από το ρυθμιστή 
θέσης.

2. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς.

4.2 Μεταφορά και ανύψωση

4.2.1 Μεταφορά
 − Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από εξω-

τερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση).
 − Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από την 

υγρασία και τη βρωμιά.
 − Τηρείτε τη θερμοκρασία μεταφοράς ανάλο-

γα με την επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα 
στην ενότητα 3.4).

4.2.2 Ανύψωση
Λόγω του μικρού βάρους, δεν απαιτείται εξοπλι-
σμός για την ανύψωση του ρυθμιστή θέσης.

4.3 Αποθήκευση

Κίνδυνος καταστροφής στο ρυθμιστή θέσης 
λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης.

 − Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.
 − Αποφεύγετε μεγάλες περιόδους αποθήκευ-
σης.

 − Επικοινωνήστε με την SAMSON σε περίπτω-
ση διαφορετικών συνθηκών ή μεγάλων περιό-
δων αποθήκευσης.

Οδηγίες αποθήκευσης

 − Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από εξω-
τερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρουση, κρα-
δασμούς, δονήσεις).

 − Μη προκαλείτε ζημιά στην αντιδιαβρωτική 
προστασία (επίστρωση).

 − Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από την 
υγρασία και τη βρωμιά. Σε υγρούς χώρους, 
αποφεύγετε τη συμπύκνωση. Εάν είναι 
απαραίτητο, χρησιμοποιείτε μέσο ξήρανσης 
ή θέρμανση.

 − Τηρείτε τη θερμοκρασία αποθήκευσης ανά-
λογα με την επιτρεπτή θερμοκρασία περι-
βάλλοντος (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα 
στην ενότητα 3.4).

 − Αποθηκεύετε το ρυθμιστή θέσης με κλειστό 
κάλυμμα.

 − Σφραγίστε τις πνευματικές και ηλεκτρικές 
συνδέσεις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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5 Τοποθέτηση και έναρξη 
λειτουργίας

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλμένης 
ακολουθίας κατά την τοποθέτηση, την εγκατά-
σταση και την εκκίνηση.
Τηρείτε την καθορισμένη ακολουθία.

 Î Πρέπει να τηρείται η ακολουθία κατά την το-
ποθέτηση, την εγκατάσταση και την εκκίνη-
ση του ρυθμιστή θέσης:

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα 
από τις πνευματικές συνδέσεις.

2. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη βαλ-
βίδα.

 Î Ενότητα 5.2 και μετά

3. Εκτελέστε την πνευματική εγκατάσταση.
 Î Ενότητα 5.6 και μετά

4. Εκτελέστε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
 Î Ενότητα 5.8 και μετά

5. Εκτελέστε τις ρυθμίσεις.
 Î Ενότητα 7 και μετά

Τα ακόλουθα ισχύουν κατά την τοποθέτηση 
του ρυθμιστή θέσης:

 Î Μη τοποθετείτε το ρυθμιστή θέσης με το 
άνοιγμα εξαερισμού (Εικ. 4) με προσα-
νατολισμό προς τα επάνω.

 Î Μη σφραγίζετε το άνοιγμα εξαερισμού.

5.1 Μοχλός και θέση ακίδας
Ο ρυθμιστής θέσης προσαρμόζεται στον ενερ-
γοποιητή και στην ονομαστική διαδρομή από το 
μοχλό που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρυθ-
μιστή θέσης και την ακίδα που εισάγεται στο μο-
χλό.

Οι πίνακες διαδρομής στη σελίδα 20 παρου-
σιάζουν την αντιστοίχιση μεταξύ της απαιτούμε-
νης θέσης του μοχλού και της ακίδας.

Ο ρυθμιστής θέσης είναι εξοπλισμένος με το μο-
χλό M (θέση ακίδας 35) ως τυπικό εξοπλισμό 
(βλ. ενότητα Εικ. 3).

Αφαίρεση του μοχλού και αλλαγή της θέσης 
της ακίδας:

Η εσφαλμένη αφαίρεση του μοχλού θα προκα-
λέσει βλάβη στο ρυθμιστή θέσης.
Αφαιρέστε το μοχλό μόνο εφόσον είναι τοποθε-
τημένος στο κάτω μηχανικό στοπ.

1. Μετακινήστε το μοχλό στο κάτω μηχανικό 
στοπ (βλ. ενότητα Εικ. 4) και κρατήστε τον 
στη θέση του. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το 
περικόχλιο χρησιμοποιώντας κλειδί (πλάτος 
περικοχλίου SW 10).

2. Αφαιρέστε το μοχλό από τον άξονα.

3. Εισαγάγετε την ακίδα στη θέση της, όπως 
αναγράφεται στον πίνακα μετατόπισης.

4. Στερεώστε το μοχλό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Εικ. 3: Μοχλός M με θέση ακίδας 35

Επάνω στοπ

Κάτω στοπ
Άνοιγμα εξαερισμού

Εικ. 4: Μηχανικά στοπ και άνοιγμα εξαερισμού
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5.2 Απευθείας σύνδεση

5.2.1 Ενεργοποιητές Τύπου 
3277-5 και 
Τύπου 2780-2

 Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης και 
παρελκόμενα: ενότητα Πίν. 2 στη σελί-
δα 16.

 Î Τηρείτε τους πίνακες διαδρομής στη σελί-
δα 20.

Ενεργοποιητής με εμβαδόν διαφράγματος 
120 cm²
Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης του ρυθμιστή 
θέσης, η πίεση σήματος δρομολογείται αριστε-
ρά ή δεξιά του ζυγού μέσω μιας οπής στο διά-
φραγμα ενεργοποιητή.

 Î Ανάλογα με τη λειτουργία ασφάλειας του 
ενεργοποιητή "εκτεταμένο στέλεχος ενεργο-
ποιητή" ή "συμπτυγμένο στέλεχος ενεργο-
ποιητή", συνδέστε πρώτα το έλασμα μετα-
πήδησης (9) στο ζυγό ενεργοποιητή (κατά 
την ευθυγράμμισή του με το αντίστοιχο σύμ-
βολο για σύνδεση αριστερά ή δεξιά σύμφω-
να με το σήμα, ανατρέξτε στην ενότητα 
Εικ. 6).

1. Τοποθετήστε το έλασμα σύνδεσης (6) ή το 
βραχίονα στήριξης του μανομέτρου(7) με τα 
μανόμετρα στο ρυθμιστή θέσης και βεβαιω-
θείτε ότι οι δύο σφραγίσεις (6.1) εδράζουν 
σωστά.

2. Βιδώστε το βύσμα βίδας (4) στο πίσω μέ-
ρος του ρυθμιστή θέσης μέσα στην οπή 
που βρίσκεται κάτω από αυτήν (θέση στάθ-
μευσης (βλ. ενότητα Εικ. 8) και σφραγίστε 
το σήμα εξόδου της πίεσης στο έλασμα 
σύνδεσης (6) ή στο βραχίονα στήριξης του 
μανομέτρου (7) με το επιστόμιο (5) που συ-
μπεριλαμβάνεται στα παρελκόμενα.

3. Τοποθετήστε το σφιγκτήρα ακόλουθο (3) 
στο στέλεχος ενεργοποιητή, ευθυγραμμίστε 
τον και βιδώστε τον σφιχτά, έτσι ώστε η βί-
δα τοποθέτησης να βρίσκεται στην εγκοπή 
του στελέχους ενεργοποιητή.

4. Διαδρομή 15 mm: Διατηρήστε την ακίδα 
ακόλουθο (2) του μοχλού M (1) στο πίσω 
μέρος του ρυθμιστή θέσης στη θέση ακίδας 
35 (κατάσταση παράδοσης). Διαδρομή 
7,5 mm: Αφαιρέστε την ακίδα ακόλουθο (2) 
από τη θέση ακίδας 35, επανατοποθετήστε 
την στην οπή για τη θέση ακίδας 25 και βι-
δώστε σφιχτά.

5. Εισαγάγετε τη διαμορφωμένη σφράγιση 
(15) μέσα στην υποδοχή του περιβλήματος 
του ρυθμιστή θέσης.

6. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στον ενερ-
γοποιητή με τέτοιο τρόπο ώστε η ακίδα ακό-
λουθος (2) να κάθεται επάνω από το σφι-
γκτήρα ακόλουθο (3). Ενώ κάνετε αυτή την 
ενέργεια, πιέστε τη ραβδωτή περιοχή που 
εμφανίζεται στην εικόνα Εικ. 5 για να κλει-
δώσετε το μοχλό εντοπισμού στην επάνω 
θέση. Ο μοχλός (1) πρέπει να ακουμπά στο 
σφιγκτήρα ακόλουθο με δύναμη ελατηρίου.

Εικ. 5: Ασφάλιση του μοχλού εντοπισμού στη 
θέση του



EB 8394 EL  29 

Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας

9 11
Supply 9 Output 38

5
6

7

3

2
1

15

6.1

1.1
1.2

8

4

16

1 Μοχλός
1,1 Περικόχλιο
1,2 Ελατήριο δίσκου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Σφιγκτήρας ακό-

λουθος
4 Βύσμα βίδας
5 Επιστόμιο
6 Έλασμα σύνδεσης
6,1 Έδρες
7 Βραχίονας στήρι-

ξης μανομέτρου
8 Κιτ τοποθέτησης 

μανομέτρου
9 Έλασμα μεταπήδη-

σης (ενεργοποιη-
τής)

11 Κάλυμμα
15 Διαμορφωμένη 

σφράγιση
16 Εξαεριστικό

Σύμβολα

Εκτεταμένο  
στέλεχος 

ενεργοποιητή

Έλασμα μεταπήδησης (9)

Επισήμανση

Συμπτυγμένο 
στέλεχος 

ενεργοποιητή

Είσοδος σήματος 
πίεσης για σύνδεση 
στα δεξιά

Είσοδος σήματος 
πίεσης για σύνδεση 
στα αριστερά

Σύνδεση στα αριστερά Σύνδεση στα δεξιά

Εικ. 6: Απευθείας σύνδεση – Σύνδεση σήματος πίεσης για ενεργοποιητή Τύπου 3277-5 (120 cm²)

Παροχή 9 Έξοδος 38
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7. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης επάνω 
στον ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας τις βί-
δες στερέωσης.

8. Τοποθετήστε το κάλυμμα (11) στην άλλη 
πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εξαερι-
σμού βρίσκεται στο κάτω μέρος κατά την 
εγκατάσταση της βαλβίδας ελέγχου, για να 
επιτρέπεται η αποστράγγιση του συσσω-
ρευμένου νερού που μπορεί να συμπυκνω-
θεί (Εικ. 7).

Πρόσθετη σωληνοειδής βαλβίδα

Εάν τοποθετηθεί επιπρόσθετα μια σωληνοειδής 
βαλβίδα επάνω στον ενεργοποιητή, πρέπει να 
σφραγιστεί η θύρα σήματος πίεσης στο πίσω 
μέρος του ρυθμιστή θέσης (βλ. ενότητα Εικ. 8). 
Για να γίνει αυτό, ξεβιδώστε το βύσμα που βρί-
σκεται στη μέση οπή (βύσμα βίδας στη θέση 
στάθμευσης) και βιδώστε το μέσα στη θύρα σή-
ματος πίεσης για να το σφραγίσετε.

Σε αυτή την περίπτωση, δρομολογήστε το σήμα 
πίεσης από την έξοδο του σήματος πίεσης 
προς τον ενεργοποιητή επάνω από το έλασμα 
σύνδεσης (6) ή το βραχίονα στήριξης του μανο-
μέτρου (7). Το έλασμα σύνδεσης (παρελκόμενο 
για τον ενεργοποιητή) αντικαθιστά το έλασμα 
μεταπήδησης (9).

Το έλασμα μεταπήδησης και το έλασμα σύνδε-
σης είναι παρελκόμενα για τον ενεργοποιητή 
(120 cm²). Αναγράφονται στην ενότητα 3.2, στη 
σελίδα 16.

Σημείωση

Κάλυμμα Εξαεριστικό

Εικ. 7: Κάλυμμα με βύσμα εξαερισμού με 
εγκατεστημένη βαλβίδα
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Βύσμα βίδας (4) 
(θύρα σήματος) πίεσης

Θέση στάθμευσης

Βίδα στερέωσης

Εικ. 8: Θύρα σήματος πίεσης και θέση στάθμευσης για το βύσμα βίδας
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5.2.2 Ενεργοποιητής 
Τύπου 3277

 Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης και 
παρελκόμενα: ενότητα Πίν. 3 στη σελί-
δα 16.

 Î Τηρείτε τους πίνακες διαδρομής στη σελί-
δα 20.

Ενεργοποιητές με ενεργό εμβαδόν 240 έως 
700 cm²
Ο ρυθμιστής θέσης μπορεί να τοποθετηθεί στην 
αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του ζυγού. Το σή-
μα πίεσης δρομολογείται στον ενεργοποιητή 
επάνω από το μπλοκ σύνδεσης (12), για ενερ-
γοποιητές με λειτουργία ασφάλειας "εκτεταμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή" εσωτερικά μέσω μιας 
οπής στο ζυγό της βαλβίδας και για ενεργοποιη-
τές με "συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή" 
μέσω εξωτερικού σωλήνα.
Τοποθετήστε το σφιγκτήρα ακόλουθο (3) στο 
στέλεχος ενεργοποιητή, ευθυγραμμίστε τον και 
βιδώστε τον σφιχτά, έτσι ώστε η βίδα τοποθέτη-
σης να βρίσκεται στην εγκοπή του στελέχους 
ενεργοποιητή.
1. Για ενεργοποιητές 240 και 350 cm² με μετα-

τόπιση 15 mm, διατηρείτε την ακίδα (2) στη 
θέση ακίδας 35.
Για ενεργοποιητές με 355 ή 700 cm², αφαι-
ρέστε την ακίδα (2) στο μοχλό M (1) που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρυθμιστή θέ-
σης από τη θέση ακίδας 35, επανατοποθε-
τήστε την στην οπή για τη θέση ακίδας 50 
και σφίξτε καλά.

2. Εισαγάγετε τη διαμορφωμένη σφράγιση 
(15) μέσα στην υποδοχή του περιβλήματος 
του ρυθμιστή θέσης.

3. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στον ενερ-
γοποιητή με τέτοιο τρόπο ώστε η ακίδα (2) 
να κάθεται επάνω από το σφιγκτήρα ακό-
λουθο (3).

4. Ενώ κάνετε αυτή την ενέργεια, πιέστε τη ρα-
βδωτή περιοχή για να κλειδώσετε το μοχλό 
στην επάνω θέση (βλ. ενότητα Εικ. 5).
Ο μοχλός (1) πρέπει να ακουμπά στο σφι-
γκτήρα ακόλουθο με δύναμη ελατηρίου.
Στερεώστε το ρυθμιστή θέσης επάνω στον 
ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας τις βίδες 
στερέωσης.

5. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της τσιμούχας (16) 
που προεκτείνεται από το πλάι του μπλοκ 
σύνδεσης έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να ται-
ριάζει με το σύμβολο ενεργοποιητή για τη 
λειτουργία ασφάλειας "εκτεταμένο στέλεχος 
ενεργοποιητή" ή "συμπτυγμένο στέλεχος 
ενεργοποιητή". Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ξε-
βιδώστε τις τρεις βίδες στερέωσης και ανα-
σηκώστε το κάλυμμα. Περιστρέψτε την τσι-
μούχα (16) κατά 180° και εισαγάγετέ την ξα-
νά.

6. Τοποθετήστε το μπλοκ σύνδεσης (12) με τις 
αντίστοιχες σφραγίσεις επάνω στο ρυθμι-
στή θέσης και το ζυγό ενεργοποιητή και στε-
ρεώστε με τη βίδα (12.1).

7. Για ενεργοποιητές με λειτουργία ασφάλειας 
έναντι αστοχίας "συμπτυγμένο στέλεχος 
ενεργοποιητή", αφαιρέστε επιπρόσθετα το 
επιστόμιο (12.2) και τοποθετήστε τον εξωτε-
ρικό σωλήνα πίεσης σήματος.

8. Τοποθετήστε το κάλυμμα (11) στην άλλη 
πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εξαερι-
σμού βρίσκεται στο κάτω μέρος κατά την 
εγκατάσταση της βαλβίδας ελέγχου, για να 
επιτρέπεται η αποστράγγιση του συσσω-
ρευμένου νερού που μπορεί να συμπυκνω-
θεί (βλ. ενότητα Εικ. 7 στη σελίδα 30).
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2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

Ansicht A

1

2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

View A

11 Μοχλός Μ
1,1 Περικόχλιο
1,2 Ελατήριο δίσκου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Σφιγκτήρας ακόλουθος
11 Κάλυμμα
12 Μπλοκ σύνδεσης
12,1 Βίδα
12,2 Επιστόμιο ή σύνδεση για 

εξωτερική σωλήνωση
15 Διαμορφωμένη σφράγιση
16 Τσιμούχα

Ενεργοποιητής Τύπου 3372 με ρυθμιστή 
θέσης Τύπου 3725 (απευθείας σύνδεση)

Εικ. 9: Απευθείας σύνδεση · Σύνδεση σήματος πίεσης για ενεργοποιητή Τύπου 3277 με εμβαδόν 
240 έως 700 cm²

ΠΑΡΟΧΗ

Προβολή Α
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5.3 Σύνδεση σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 60534-6

Ο ρυθμιστής θέσης συνδέεται στη βαλβίδα ελέγ-
χου με έναν βραχίονα στήριξης NAMUR (10).

 Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης και 
παρελκόμενα: ενότητα Πίν. 5 στη σελί-
δα 18.

 Î Τηρείτε τους πίνακες μετατόπισης στη σελί-
δα 20.

1. Βιδώστε τους δύο κοχλίες (14) στο βραχίο-
να στήριξης (9.1) του συνδέσμου στελέχους 
(9), τοποθετήστε το έλασμα ακόλουθο (3) 
από πάνω και χρησιμοποιήστε τις βίδες 
(14.1) για στερέωση.

2. Στερεώστε το βραχίονα στήριξης NAMUR 
(10) στη βαλβίδα ελέγχου.

 − Για βαλβίδα με ράβδο NAMUR: Στερεώστε 
το βραχίονα στήριξης NAMUR (10) με τη βί-
δα M8 (11) και την οδοντωτή ροδέλα ασφά-
λισης απευθείας στην οπή του ζυγού.

 − Για βαλβίδες με ζυγό τύπου ράβδου: Τοπο-
θετήστε τους δύο κοχλίες U (16) γύρω από 
το στέλεχος. Τοποθετήστε το βραχίονα στή-
ριξης NAMUR (10) και στερεώστε τον με τα 
περικόχλια, τις ροδέλες και τις οδοντωτές 
ροδέλες ασφάλισης.

3. Ευθυγραμμίστε το βραχίονα στήριξης 
NAMUR (10), έτσι ώστε οι οπές τοποθέτη-
σής του να είναι ευθυγραμμισμένες κατά 
προσέγγιση με το κέντρο του δείκτη κλίμα-
κας μετατόπισης (15) (η εντομή του ελάσμα-
τος ακόλουθου πρέπει να είναι ευθυγραμμι-
σμένη κεντρικά με το βραχίονα στήριξης 
NAMUR στο μέσο της μετατόπισης της βαλ-
βίδας).

4. Τοποθετήστε το έλασμα σύνδεσης (6) ή το 
βραχίονα στήριξης του μανομέτρου (7) με 
τα μανόμετρα (8) στο ρυθμιστή θέσης και 
βεβαιωθείτε ότι οι δύο σφραγίσεις (6.1) 
εδράζουν σωστά.

5. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στο βραχί-
ονα στήριξης NAMUR με τέτοιο τρόπο ώστε 
η ακίδα (2) να ακουμπά στην εντομή του 
ελάσματος ακόλουθου (3). Προσαρμόστε το 
μοχλό (1) αντίστοιχα.

Στερεώστε το ρυθμιστή θέσης στο βραχίονα 
στήριξης NAMUR με τις δύο βίδες τοποθέ-
τησης.
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1 Μοχλός
1,1 Περικόχλιο
1,2 Ελατήριο δίσκου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Έλασμα ακόλουθος
6 Έλασμα σύνδεσης
6,1 Έδρες
7 Βραχίονας στήριξης μα-

νομέτρου
8 Μετρητής πίεσης
9 Συνδετήρας στελέχους
9,1 Βραχίονας στήριξης
10 Βραχίονας στήριξης 

NAMUR
11 Βίδα
14 Κοχλίας
14,1 Βίδες
15 Κλίμακα ένδειξης της δι-

αδρομής
16 Κοχλίας U

10

11

14.1

3

14

1
1.2
1.1
2

9.1

9

6.1 6 7 8

15

Σύνδεση με ζυγό τύπου ράβδου
Διάμετρος ράβδου 20 έως 35 mm

16

Εικ. 10: Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534-6
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5.4 Σύνδεση με ενεργο-
ποιητή Τύπου 3372 
(V2001)

Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 περιλαμβάνεται 
ήδη στην παράδοση των βαλβίδων Σειράς 
V2001 (Εικ. 11).

Η σύνδεση περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω 
για να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μετα-
τροπής.

Ενεργοποιητής με 120/350 cm², εκτεταμένου 
στελέχους

Το σήμα πίεσης δρομολογείται μέσω της αντί-
στοιχης θύρας στο στοιχείο στήριξης στο διά-
φραγμα του ενεργοποιητή.

 Î Βιδώστε το βύσμα βίδας στο ρυθμιστή θέ-
σης μέσα στην παρακάτω οπή (θέση στάθ-
μευσης) (βλ. ενότητα Εικ. 8 στη σελί-
δα 31).

Ενεργοποιητής με 120/350 cm², συμπτυγμέ-
νου στελέχους

Η πίεση σήματος δρομολογείται μέσω της σω-
λήνωσης στο πλάι του στοιχείου στήριξης στο 
διάφραγμα του ενεργοποιητή.

Σύνδεση που συμπεριλαμβάνει σωληνοειδή 
βαλβίδα

Το σήμα πίεσης δρομολογείται από τη θύρα 
εξόδου του ρυθμιστή θέσης προς τη σωληνοει-
δή βαλβίδα και μέσω μιας αντίστοιχης οπής στο 
στοιχείο στήριξης στο διάφραγμα του ενεργο-
ποιητή.
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Ενεργοποιητής Τύπου 
3372, έκδοση με 120 cm²

Ενεργοποιητής Τύπου 
3372, έκδοση με 350 cm²

Εικ. 11: Τοποθέτηση σε ενεργοποιητή Τύπου 3372
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5.5 Σύνδεση με περιστροφι-
κούς ενεργοποιητές

Ο ρυθμιστής θέσης τοποθετείται στον περιστρο-
φικό ενεργοποιητή με έναν βραχίονα στήριξης.

 Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης και πα-
ρελκόμενα: ενότητα Πίν. 6, στη σελίδα 18.

 Î Προτού συνδέσετε το ρυθμιστή θέσης επά-
νω στον Περιστροφικό ενεργοποιητή Τύ-
που 3278 της SAMSON (160 cm²) ή σε 
ενεργοποιητή Τύπου S160 της VETEC, το-
ποθετήστε πρώτα τον προσαρμογέα (13) 
στο ελεύθερο άκρο του άκρου του άξονα, με 
τέσσερις βίδες (10, 1).

1. Τοποθετήστε το σφιγκτήρα ακόλουθο (3) 
στον άξονα με εντομές του ενεργοποιητή ή 
στον προσαρμογέα (13).

2. Τοποθετήστε τον τροχό σύζευξης (4) επάνω 
στο σφιγκτήρα ακόλουθο (3) με την επίπεδη 
πλευρά προς τον ενεργοποιητή. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Εικ. 12 για να ευθυγραμμίσετε 
την εντομή, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην 
κατεύθυνση περιστροφής όταν η βαλβίδα 
βρίσκεται σε κλειστή θέση.

3. Σφίξτε καλά τον τροχό σύζευξης (4) και το 
σφιγκτήρα ακόλουθο (3) επάνω στον άξονα 
ενεργοποιητή με τη βίδα (4.1) και το ελατή-
ριο δίσκου (4.2).

4. Τοποθετήστε το έλασμα σύνδεσης (6) ή το 
βραχίονα στήριξης του μανομέτρου (7) με 
τα μανόμετρα (8) στο ρυθμιστή θέσης και 
βεβαιωθείτε ότι οι δύο σφραγίσεις εδράζουν 
σωστά.

5. Στερεώστε το βραχίονα στήριξης (10) στον 
ενεργοποιητή με τέσσερις βίδες (10.1).

6. Ξεβιδώστε την τυπική ακίδα ακόλουθο (2) 
από το μοχλό Μ του ρυθμιστή θέσης (1). 
Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική ακίδα ακόλου-
θο (Ø 5 mm) που συμπεριλαμβάνεται στο 
κιτ τοποθέτησης και βιδώστε την σφιχτά μέ-
σα στην οπή για τη θέση ακίδας 90°.

7. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στο βραχί-
ονα στήριξης (10) και σφίξτε καλά. Λαμβά-
νοντας υπόψη την κατεύθυνση περιστρο-
φής του ενεργοποιητή, προσαρμόστε το μο-
χλό (1), έτσι ώστε να συμπλέκεται στην 
εντομή του τροχού σύζευξης (4) με την ακί-
δα ακόλουθο (Εικ. 13).

 Î Ο μοχλός (1) πρέπει να βρίσκεται παράλλη-
λα με την μακριά πλευρά του ρυθμιστή θέ-
σης όταν ο ενεργοποιητής βρίσκεται στο μι-
σό της γωνίας περιστροφής του.

8. Κολλήστε το έλασμα κλίμακας επάνω στον 
τροχό σύζευξης (4), έτσι ώστε το άκρο του 
βέλους να υποδεικνύει την κλειστή θέση και 
να είναι ευανάγνωστο κατά την εγκατάστα-
ση της βαλβίδας.

Εικ. 12: Κατεύθυνση περιστροφής
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1 Μοχλός
1,1 Περικόχλιο
1,2 Ελατήριο δίσκου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Σφιγκτήρας ακό-

λουθος
4 Τροχός σύζευξης
4,1 Βίδα
4,2 Ελατήριο δίσκου
5 Άξονας ενεργο-

ποιητή

6 Έλασμα σύνδεσης
6,1 Έδρες
7 Βραχίονας στήριξης μανο-

μέτρου
8 Κιτ τοποθέτησης 

μανομέτρου
10 Βραχίονας στήριξης
10,1 Βίδες
13 Προσαρμογέας
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6
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10.1
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1
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2

4.1

3

10.1

10

5

13

10.1

4

4.2

Σύνδεση σε Περιστροφικό ενεργοποι-
ητή Τύπου 3278 της SAMSON 
(160 cm²) ή Ενεργοποιητή Τύ-

που S160 της VETEC

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο 
VDI/VDE 3845, επίπεδο 1

Εικ. 13: Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές
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5.5.1 Έκδοση βαρέως τύπου
 Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης και πα-

ρελκόμενα: ενότητα Πίν. 6 στη σελίδα 18.
Προετοιμάστε τον ενεργοποιητή και τοποθετήστε τον 
προσαρμογέα που απαιτείται ενδεχομένως και πα-
ρέχεται από τον κατασκευαστή του ενεργοποιητή.
1. Τοποθετήστε το κέλυφος (10) επάνω στον 

περιστροφικό ενεργοποιητή. Σε περίπτωση 
σύνδεσης VDI/VDE, τοποθετήστε αποστά-
τες (11) από κάτω, αν χρειάζεται.

2. Για Περιστροφικούς ενεργοποιητές Τύπου 
3278 της SAMSON και S160 της VETEC, 
βιδώστε τον προσαρμογέα (5) επάνω στο 
ελεύθερο άκρο του άξονα ή τοποθετήστε 
προσαρμογέα (5.1) επάνω στον άξονα του 
ενεργοποιητή VETEC R. Τοποθετήστε προ-
σαρμογέα (3) επάνω σε ενεργοποιητές Τύ-
που 3278, S160 της VETEC και VETEC R. 
Για την έκδοση VDI/VDE, αυτό το βήμα 
εξαρτάται από το μέγεθος ενεργοποιητή.

3. Κολλήστε μια αυτοκόλλητη ετικέτα (4.3) 
επάνω στη σύζευξη, με τέτοιο τρόπο ώστε 
το κίτρινο μέρος του αυτοκόλλητου να είναι 
ορατό από το παράθυρο του κελύφους, 
όταν η βαλβίδα είναι ΑΝΟΙΧΤΗ. Οι αυτοκόλ-
λητες ετικέτες με επεξηγηματικά σύμβολα 
συμπεριλαμβάνονται και μπορούν να κολ-
ληθούν στο κέλυφος εάν απαιτείται.

4. Στερεώστε τον τροχό σύζευξης (4) στον 
άξονα ενεργοποιητή με την εντομή ή στον 
προσαρμογέα (3) με τη βίδα (4.1) και το 
ελατήριο δίσκου (4.2).

5. Ξεβιδώστε την τυπική ακίδα ακόλουθο (2) 
από το μοχλό Μ του ρυθμιστή θέσης (1). 
Συνδέστε την ακίδα ακόλουθο (Ø5 mm) που 
συμπεριλαμβάνεται στο κιτ τοποθέτησης, 
στη θέση ακίδας 90°.

6. Τοποθετήστε το έλασμα σύνδεσης (6) για το 
απαιτούμενο σπείρωμα σύνδεσης G ¼ ή το 
βραχίονα στήριξης του μανομέτρου (7) με 

τους μετρητές πίεσης στο ρυθμιστή θέσης και 
βεβαιωθείτε ότι οι δύο σφραγίσεις (6.1) εδρά-
ζουν σωστά. Οι περιστροφικοί ενεργοποιητές 
διπλής λειτουργίας χωρίς ελατήρια απαιτούν 
τη χρήση ενισχυτή αντιστροφής στην πλευρά 
σύνδεσης του περιβλήματος του ρυθμιστή θέ-
σης (ανατρέξτε στην ενότητα 5.5.2).

7. Για ενεργοποιητές με όγκο μικρότερο από 
300 cm³, προσαρμόστε τον περιοριστή (αρ. 
παραγγελίας 1400-6964) στην έξοδο του 
σήματος πίεσης του ρυθμιστή θέσης (ή την 
έξοδο του βραχίονα μανομέτρου ή του ελά-
σματος σύνδεσης).

8. Στερεώστε το ρυθμιστή θέσης επάνω στο 
έλασμα προσαρμογέα (12).

9. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης μαζί με το 
έλασμα προσαρμογέα στο κέλυφος (10) και 
βιδώστε τον σφιχτά. Λαμβάνοντας υπόψη 
την κατεύθυνση περιστροφής του ενεργο-
ποιητή, προσαρμόστε το μοχλό (1), έτσι 
ώστε να συμπλέκεται στη σωστή εντομή με 
την ακίδα ακόλουθό του (Εικ. 14).

Ενεργοποιητής με 
αριστερόστροφη περιστροφή

Ενεργοποιητής με 
δεξιόστροφη περιστροφή

Εικ. 14: Κατεύθυνση περιστροφής
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6
6.1
7
8

1
1.1
1.2

2
12

4.1

3

10.1

10

11

5

4.3
4
4.2

4.1

3

5.1

5

10.1

10

4.3
4
4.2

1 Μοχλός
1,1 Περικόχλιο
1,2 Ελατήριο δίσκου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Προσαρμογέας
4 Τροχός σύζευξης
4,1 Βίδα
4,2 Ελατήριο δίσκου
4,3 Αυτοκόλλητη ετικέτα
5 Άξονας ενεργοποιητή ή  

προσαρμογέας
5,1 Προσαρμογέας

 6 Έλασμα σύνδεσης  
(μόνο για G ¼)

 6,1 Έδρες
 7 Βραχίονας στήριξης μανομέ-

τρου
 8 Κιτ τοποθέτησης  

μανομέτρου
10 Περίβλημα προσαρμογέα
10,1 Βίδες
11 Εξάρτημα απόστασης
12 Έλασμα προσαρμογέα

Προσαρμόστε τον περιοριστή στην έξοδο 
του σήματος πίεσης για ενεργοποιητές 
με όγκο <300 cm³

Τύπος 3278 της SAMSON
VETEC S160, VETEC R

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο VDI/VDE 3845 
(Σεπτ. 2010) Επίπεδο στερέωσης 1, μέγεθος AA1 
έως AA4 (ανατρέξτε στη σελίδα 24)

Εικ. 15: Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές (έκδοση βαρέως τύπου)
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5.5.2 Τοποθέτηση του 
αναστρέφοντα 
ενισχυτή Τύπου 3710

Όταν χρησιμοποιείται ο αναστρέφων ενισχυτής 
Τύπου 3710, τοποθετείται ένα έλασμα σύνδεσης 
μεταξύ του ρυθμιστή θέσης και του αναστρέφο-
ντα ενισχυτή. Ο αναστρέφων ενισχυτής στερεώ-
νεται μαζί με το έλασμα σύνδεσης στο ρυθμιστή 
θέσης με βίδες (Εικ. 16).

Οι βίδες που παρέχονται με το έλασμα σύνδε-
σης έχουν προφίλ TORX PLUS® (μέγεθος 25 
IP) και πρέπει να σφίγγονται με κατάλληλο εργα-
λείο.

Λεπτομέρειες για τον αναστρέφοντα Ενισχυτή 
Τύπου 3710: Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουρ-
γίας u EB 8392

Έλασμα σύνδεσης

Αναστρέφων ενισχυ-
τής Τύπου 3710

Αυτοελικοτομημένος κοχλίας (βίδα αυτόματης διάνοιξης 
σπειρώματος) με προφίλ TORX PLUS®, μέγεθος 25 IP

Εικ. 16: Τοποθέτηση του αναστρέφοντος ενισχυτή Τύπου 3710

Σημείωση

https://www.samson.de/pdf_en/e83920en.pdf
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5.6 Πνευματικές συνδέσεις

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή κίνηση του 
στελέχους ενεργοποιητή μετά τη σύνδεση του 
σήματος πίεσης
Μην αγγίζετε ή εμποδίζετε το στέλεχος ενεργο-
ποιητή.

Η εσφαλμένη σύνδεση της παροχής αέρα θα 
προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή θέσης και θα 
οδηγήσει σε δυσλειτουργία.

 − Βιδώστε τα εξαρτήματα βίδας μέσα στο έλα-
σμα σύνδεσης, το μπλοκ τοποθέτησης του μα-
νομέτρου ή το μπλοκ σύνδεσης από τα παρελ-
κόμενα.

 − Διατηρήστε το μήκος της γραμμής όσο το δυ-
νατόν μικρότερο, για να αποφεύγονται καθυ-
στερήσεις στη μετάδοση του σήματος ελέγχου.

Οι πνευματικές συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί 
προαιρετικά με άνοιγμα με σπείρωμα ¼ NPT ή 
G ¼. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συνήθη 
εξαρτήματα για μεταλλικούς και χάλκινους σω-
λήνες ή πλαστικούς ελαστικούς σωλήνες.

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω παράλειψης συμ-
μόρφωσης με την απαιτούμενη ποιότητα αέρα.
Χρησιμοποιείτε μόνο παροχή με αέρα που είναι 
ξηρός και χωρίς λάδι και σκόνη.
Διαβάστε τις οδηγίες συντήρησης για τους ανά-
ντη σταθμούς μείωσης πίεσης.
Φυσήξτε καλά όλους τους σωλήνες και τους ελα-
στικούς σωλήνες αέρα, προτού τους συνδέσετε.

5.7 Σύνδεση της παροχής 
αέρα

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλμένης 
ακολουθίας κατά την τοποθέτηση, την εγκατά-
σταση και την εκκίνηση.
Τηρήστε την παρακάτω ακολουθία.
1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα από 

τις πνευματικές συνδέσεις.
2. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη βαλβίδα.
3. Συνδέστε την παροχή αέρα.
4. Συνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα.
5. Εκτελέστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης.

5.7.1 Σύνδεση σήματος 
πίεσης

Η σύνδεση του σήματος πίεσης εξαρτάται από 
τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί ο ρυθμιστής 
θέσης επάνω στον ενεργοποιητή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Ενεργοποιητής Τύπου 3277

 Î Η σύνδεση του σήματος πίεσης είναι σταθε-
ρή όταν ο ρυθμιστής θέσης έχει συνδεθεί 
απευθείας στον ενεργοποιητή Τύπου 3277.

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
60534-6 (NAMUR)

 Î Για σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60534-6 (NAMUR), το σήμα πίεσης μπο-
ρεί να δρομολογηθεί είτε στον επάνω είτε στον 
κάτω θάλαμο διαφράγματος του ενεργοποιητή, 
ανάλογα με τη λειτουργία ασφάλειας "εκτεταμέ-
νο στέλεχος ενεργοποιητή" ή "συμπτυγμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή" του ενεργοποιητή.

Περιστροφικοί ενεργοποιητές (έκδοση βαρέ-
ως τύπου)

 Î Για περιστροφικούς ενεργοποιητές, ισχύουν οι 
προδιαγραφές σύνδεσης του κατασκευαστή.

Για να παρακολουθείτε την παροχή αέρα και το 
σήμα πίεσης, συνιστάται η τοποθέτηση μανομέ-
τρων (ανατρέξτε στα παρελκόμενα στην ενότη-
τα Πίν. 6).

Τοποθέτηση των μανομέτρων

 Î Ανατρέξτε στις ενότητες 5.3 και Εικ. 10

5.7.2 Πίεση τροφοδοσίας
Η απαιτούμενη πίεση παροχής αέρα εξαρτάται 
από το εύρος αναφοράς και την κατεύθυνση 
δράσης (λειτουργία ασφάλειας) του ενεργοποιη-
τή. Το εύρος αναφοράς αναγράφεται στην πινα-
κίδα είτε ως εύρος ελατηρίου είτε ως εύρος πίε-
σης σήματος. Η κατεύθυνση λειτουργίας επιση-
μαίνεται ως FA ή FE ή με ένα σύμβολο.

Κλείσιμο ή ATO (ανοίγει με αέρα):
Εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή

Άνοιγμα ή ATC (με αέρα κλείνει):
Συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή

Πίεση παροχής για βαλβίδες με λειτουργία 
ασφαλείας κλειστές (για βαλβίδες τύπου δι-
κλείδας και γωνιακές βαλβίδες):

 Î Απαιτούμενη πίεση παροχής = Ανώτατη τι-
μή εύρους αναφοράς + 0,2 bar, ελάχιστη 
1,4 bar.

Πίεση παροχής για βαλβίδες με λειτουργία 
ασφαλείας ανοικτές (για βαλβίδες τύπου δι-
κλείδας και γωνιακές βαλβίδες):

 Î Για βαλβίδες με στεγανό κλείσιμο, η μέγιστη 
πίεση σήματος pstmax εκτιμάται κατά προ-
σέγγιση ως εξής:

pstmax = F +
d² · π · ∆p

[bar]
4 · A

d = Διάμετρος έδρας [cm]

∆p = Διαφορική πίεση κατά μήκος 
της βαλβίδας [bar]

Α = Εμβαδόν ενεργοποιητή [cm²]
F = Ανώτατη τιμή εύρους αναφοράς 

[bar]

Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές, υπολογί-
στε ως εξής:

 Î Απαιτούμενη πίεση παροχής = Ανώτατη τι-
μή εύρους αναφοράς + 1 bar

Η πίεση σήματος στην έξοδο (38) του ρυθμιστή 
θέσης μπορεί να περιοριστεί σε 2,3 bar περί-
που, εάν ρυθμίσετε τον κωδικό παραμέτρου P9 
σε ON.

Συμβουλή

Σημείωση
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5.8 Ηλεκτρικές συνδέσεις

Κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
Για εγκατάσταση σε επικίνδυνους χώρους, τηρείτε τα σχετικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα χρήσης.
Πρότυπο που ισχύει στην Γερμανία: EN 60079-14: 2008 (VDE 0165, Μέρος 1) Εκρηκτικές ατμό-
σφαιρες – Σχεδίαση, επιλογή και ανέγερση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση θα καταστήσει μη ασφαλή την προστασία από εκρήξεις.
 − Τηρείτε την αντιστοίχιση ακροδεκτών.
 − Μη ξεβιδώνετε τις επισμαλτωμένες (εμαγιέ) βίδες που βρίσκονται μέσα ή επάνω στο περίβλημα.
 − Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές που καθορίζονται στα πιστοποιητικά εξέτασης τύ-
που EC κατά τη διασύνδεση εγγενώς ασφαλούς ηλεκτρικού εξοπλισμού (Ui ή U0, li ή I0, Pi ή P0, Ci 
ή C0 και Li ή L0).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Επιλογή καλωδίων και συρμάτων

 Î Τηρείτε το άρθρο 12 του προτύπου 
EN 60079-14 (VDE 0165, Μέρος 1) για την 
εγκατάσταση εγγενώς ασφαλών κυκλω-
μάτων.

 Î Το άρθρο 12.2.2.7 ισχύει όταν εκτείνονται 
πολύκλωνα καλώδια και σύρματα με περισ-
σότερα από ένα εγγενώς ασφαλή κυκλώμα-
τα.

 Î Ακτινωτό πάχος της μόνωσης ενός αγω-
γού για συνήθη μονωτικά υλικά (π.χ. πο-
λυαιθυλένιο): ελάχιστο 0,2 mm.

 Î Διάμετρος μεμονωμένου σύρματος σε 
έναν λεπτόκλωνο αγωγό: ελάχιστη 
0,1 mm.

 Î Ταινία μόνωσης 8 mm εκτός των άκρων του 
σύρματος.

 Î Προστατέψτε τα άκρα του αγωγού από το 
μάτισμα, π.χ. χρησιμοποιώντας μεταλλικούς 
κρίκους για τα άκρα του σύρματος.

 Î Διαθέσιμες υποδοχές καλωδίου: 
Ανατρέξτε στην ενότητα Πίν. 7 στη σελί-
δα 19
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Εξοπλισμός για χρήση στη ζώνη 2/ζώνη 22

Σε εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με τον 
τύπο προστασίας Ex nA II (εξοπλισμός χωρίς 
σπινθήρα), σύμφωνα με το πρότυπο EN 60079-
15: 2003:

 Î Στα κυκλώματα μπορεί να γίνει σύνδεση, δι-
ακοπή ή μεταγωγή ενώ είναι ενεργοποιημέ-
να, μόνο κατά την εγκατάσταση, συντήρηση 
ή επισκευή.

Εξοπλισμός συνδεδεμένος σε κυκλώματα περι-
ορισμένης ενέργειας με προστασία τύπου Ex nL 
(εξοπλισμός περιορισμένης ενέργειας) σύμφω-
να με το πρότυπο EN 60079-15: 2003:

 Î Η μεταγωγή του εξοπλισμού μπορεί να γίνει 
υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές που καθορίζονται 
στη δήλωση συμμόρφωσης και τα παραρτήμα-
τά της ισχύουν κατά τη διασύνδεση του εξοπλι-
σμού με κυκλώματα περιορισμένης ενέργειας 
με τύπο προστασίας Ex nL IIC.

5.8.1 Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος

 Î Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή ρεύματος και μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ πηγή τάσης!

 Î Διατηρείτε τη μεταβλητή αναφοράς εντός 
του ορίου στατικής καταστροφής ±33 V.

5.8.2 Είσοδος καλωδίου
Η υποδοχή καλωδίου M20x1,5 έχει σχεδιαστεί 
για εύρος σύσφιγξης 6 έως 12 mm.

Οι ακροδέκτες σφιγκτήρα του κλωβού συγκρα-
τούν σύρματα διατομής 0,2 έως 1,5 mm².

 Î Για να ξεκλειδώσετε τους ακροδέκτες σφι-
γκτήρα του κλωβού: τοποθετήστε ένα κα-
τσαβίδι με εντομή στο πλαστικό μέρος 
(Εικ. 17) και σπρώξτε το ελαφρώς μέσα στο 
μπλοκ ακροδέκτη.

 Î Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το σύρμα χωρίς δύ-
ναμη.

5.8.3 Σύνδεση του 
ηλεκτρικού ρεύματος

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλμένης 
ακολουθίας κατά την τοποθέτηση, την εγκατά-
σταση και την εκκίνηση.
Τηρήστε την παρακάτω ακολουθία.
1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα από 

τις πνευματικές συνδέσεις.
2. Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη βαλβί-

δα.
3. Συνδέστε την παροχή αέρα.
4. Συνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα.
5. Εκτελέστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης.

 Î Συνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα (σήμα mA) 
όπως απεικονίζεται στην εικόνα Εικ. 17.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Πλαστικό μέρος

Αντιστοίχιση ακροδεκτών για σήμα ελέγχου mA:

+11 -12

Εικ. 17: Ηλεκτρικές συνδέσεις



 48  EB 8394 EL

Λειτουργία

6 Λειτουργία

6.1 Χειριστήρια λειτουργίας
Για τη λειτουργία του ρυθμιστή θέσης χρησιμοποιούνται τρία χωρητικά πλήκτρα, τα οποία επιτρέ-
πουν στο χρήστη να πλοηγείται μέσα στο μενού στην οθόνη (Εικ. 18). Επιπλέον, ο περιορισμός 
όγκου επιτρέπει την προσαρμογή της χωρητικότητας εξόδου αέρα στο μέγεθος του ενεργοποιητή.

6.1.1 Χωρητικά πλήκτρα
: Επάνω

: Επιβεβαίωση

: Κάτω

Αγγίξτε το  ή το  για να επιλέξετε έναν κωδικό παραμέτρου (P0 έως P20). Στη συνέχεια αγγίξ-
τε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό.

Για να αποθηκεύσετε αλλαγές στις παραμέτρους σε μια μη πτητική μνήμη, προχωρήστε ως εξής:

 Î Αφού αλλάξετε παραμέτρους, πατήστε  ή  για να αλλάξετε στον κωδικό P0 ή

 Î περιμένετε τρία λεπτά μέχρι να επιστρέψει αυτόματα η οθόνη στον κωδικό P0.

 − Το εικονίδιο  στην οθόνη υποδεικνύει ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων δεν έχουν 
αποθηκευτεί ακόμα στη μη πτητική μνήμη.

 − Ο επιλεγμένος κωδικός παραμέτρου παραμένει ενεργός μέχρι να αλλάξετε τη ρύθμιση ή να πραγ-
ματοποιήσετε έξοδο από τον κωδικό παραμέτρου.

 − Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις στους κωδικούς παραμέτρων P2, P4 και P8, πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί ξανά αρχικοποίηση στο ρυθμιστή θέσης.

6.1.2 Περιοριστής όγκου Q
Ο περιοριστής όγκου εξυπηρετεί ώστε να προσαρμόζεται η χωρητικότητα της εξόδου αέρα στο μέ-
γεθος του ενεργοποιητή. Υπάρχουν δύο σταθερές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα 7.3).

Σημείωση
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6.1.3 Οθόνη
Τα εικονίδια που έχουν αντιστοιχιστεί σε ορισμένους κωδικούς και λειτουργίες υποδεικνύονται στην 
οθόνη (Εικ. 18). Τα στοιχεία ράβδων υποδεικνύουν την απόκλιση του συστήματος που εξαρτάται από 
το σύμβολο (+/–) και την τιμή. Εμφανίζεται ένα στοιχείο ράβδου ανά 1 % απόκλισης συστήματος.

Εάν ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει αρχικοποιηθεί ακόμα, υποδεικνύεται η θέση μοχλού σε μοίρες σε 
σχέση με τον μέσο άξονα. Ένα στοιχείο ράβδου αντιστοιχεί σε γωνία περιστροφής 7° περίπου.

Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος , πιέστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
ERR, για να δείτε τους κωδικούς σφάλματος E0 έως E15 (ανατρέξτε στην ενότητα 9.2).

Ένδειξη Επεξήγηση
ESC Στοπ
Err Βλάβη
LOW Το w είναι πολύ χαμηλό
MAN Χειροκίνητη λειτουργία
MAX Μέγιστο εύρος
RST Επαναφορά
INIT Αρχικοποίηση

ON/OFF Ενεργοποιημένος/Απενεργο-
ποιημένος

ZERO Βαθμονόμηση του μηδενός

%

S
mm

%
mm

Επιβεβαίωση

Επάνω

Οι ρυθμίσεις δεν έχουν 
αποθηκευτεί ακόμα σε 
μη πτητική μνήμη

Μονάδα

Ραβδωτό διάγραμμα 
για την απόκλιση 
συστήματος
Σφάλμα

Χειροκίνητη λειτουργία

Έλεγχος κλειστού βρόχου

Κωδικός παραμέ-
τρου/σφάλματος

Θέση ασφάλειας  
ενεργή

Η λειτουργία είναι 
κλειδωμένη

Κάτω

Εικ. 18: Οθόνη με όλες τις ενδείξεις
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7 Λειτουργία του ρυθμιστή θέσης
Πριν από την εκκίνηση, τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης τηρώντας την ακολουθία που περιγράφεται 
στην ενότητα 5. Εφαρμόστε την ηλεκτρική μεταβλητή αναφοράς για να εκκινήσετε το ρυθμιστή θέ-
σης. Ανατρέξτε στην ενότητα 5.8.3.

 − Η ένδειξη LOW στην οθόνη υποδεικνύει ότι η μεταβλητή αναφοράς είναι μικρότερη από 3,8 mA.
 − Ο ρυθμιστής θέσης είναι έτοιμος για λειτουργία με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του για τις περισ-
σότερες εφαρμογές.

 − Μετά τη σύνδεση του ηλεκτρικού σήματος, ο ρυθμιστής θέσης εκτελεί μια βαθμονόμηση των 
χωρητικών πλήκτρων, η οποία διαρκεί τρία δευτερόλεπτα περίπου. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
διαστήματος, μην αγγίξετε το πληκτρολόγιο. Διαφορετικά, τα πλήκτρα δεν θα λειτουργούν σωστά. 
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το ηλεκτρικό σήμα για επανεκκίνηση της βαθμονόμησης των 
πλήκτρων.

Ένδειξη μετά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος

Ένδειξη εάν δεν έχει γίνει ακόμα αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης

S Εμφανίζεται ο κωδικός P0. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης 
σφάλματος  και η ένδειξη S (θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας).

Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση μοχλού σε μοίρες, σε σχέση με τον μέσο 
άξονα.

Ένδειξη μετά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης:

%

Εμφανίζεται ο κωδικός P0. Ο ρυθμιστής θέσης βρίσκεται σε λειτουργία 
κλειστού βρόχου, η οποία υποδεικνύεται με το εικονίδιο λειτουργίας κλει-
στού βρόχου .

Η τιμή που υποδεικνύεται αντιστοιχεί στη θέση ελέγχου σε %.

Λεπτομέρειες για την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης: ενότητα 7.8.

Σημείωση
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7.1 Προσαρμογή της οθόνης
Η κατεύθυνση ένδειξης της οθόνης μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Εάν τα δεδομένα που εμφα-
νίζονται φαίνονται ανάποδα, προχωρήστε ως εξής:

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P1.

2. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Αναβοσβήνει 
η ένδειξη P1.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι η οθόνη να ρυθμιστεί στην κατεύθυνση 
που θέλετε.

4. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση της οθόνης.

7.2 Ενεργοποίηση της διαμόρφωσης για αλλαγή παραμέ-
τρων

Προτού αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε έναν ρυθμιστή θέσης που έχει υποβληθεί σε 
αρχικοποίηση, πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η διαμόρφωση επιλέγοντας τον κωδικό P19:

Η ένδειξη LOCK και το εικονίδιο κλειδιού υποδεικνύουν ότι η διαμόρφωση 
είναι κλειδωμένη. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ως εξής:

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P19.

2. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OPEN.

4. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη διαμόρφωση.

Εάν δεν εισαχθούν ρυθμίσεις μέσα σε τρία λεπτά, η λειτουργία ενεργοποιημένης διαμόρφωσης ακυ-
ρώνεται.

Σημείωση
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7.3 Προσαρμογή του περιορισμού όγκου Q
Ο περιοριστής όγκου Q (βλ. ενότητα Εικ. 19) εξυπηρετεί ώστε να προσαρμόζεται η χωρητικότητα 
της εξόδου αέρα στο μέγεθος του ενεργοποιητή:

Οι ενεργοποιητές με χρόνο απόκρισης < 1 s, π.χ. γραμμικοί ενεργοποιητές με ενεργό εμβαδόν μι-
κρότερο από 240 cm², απαιτούν ελεγχόμενο ρυθμό ροής αέρα.

 Î Ρύθμιση σε MIN

Οι ενεργοποιητές με χρόνο απόκρισης ≥ 1 s δεν απαιτούν ελεγχόμενο ρυθμό ροής αέρα.

 Î Ρύθμιση σε MAX

Πρόσθετα σημεία που ισχύουν αναφορικά με τον περιορισμό όγκου:

 Î Δεν επιτρέπονται ενδιάμεσες ρυθμίσεις.

 Î Αρχικοποιήστε εκ νέου το ρυθμιστή θέσης μετά την αλλαγή της ρύθμισης του περιοριστή όγκου.

Περιοριστής όγκου

Εικ. 19: Περιοριστής όγκου Q (ρύθμιση MAX/MIN)
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7.4 Καταχώριση της δράσης αέρα
 − Η λειτουργία ATO (με αέρα ανοίγει) εφαρμόζεται σε μια βαλβίδα που ανοίγει όταν αυξάνεται το 

σήμα πίεσης
 − Η λειτουργία ATO (με αέρα κλείνει) εφαρμόζεται σε μια βαλβίδα που κλείνει όταν αυξάνεται το 

σήμα πίεσης

Το σήμα πίεσης είναι η πνευματική πίεση στην έξοδο του ρυθμιστή θέσης που εφαρμόζεται στον 
ενεργοποιητή.

Προεπιλεγμένη δράση αέρα: ATO

Αλλαγή της δράσης αέρα (ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγρά-
φεται στην ενότητα 7.2):

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P2.

2. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Αναβο-
σβήνει η ένδειξη P2.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη δράση αέρα.

4. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Η έναρξη της αλλαγής της δράσης αέρα ενεργοποιείται μετά την εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή 
θέσης.

7.5 Καταχώριση της κατεύθυνσης δράσης
Η κατεύθυνση δράσης (P7) ρυθμίζεται από προεπιλογή σε αύξουσα/αύξουσα (>>), δηλ. κατά την 
αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 0 % όταν η βαλβίδα είναι κλει-
στή και η ένδειξη 100 % όταν η βαλβίδα είναι πλήρως ανοιχτή. Εάν απαιτείται, η κατεύθυνση δρά-
σης μπορεί να αλλάξει (ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2):

Αλλαγή της κατεύθυνσης δράσης σε αύξουσα/φθίνουσα:

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P7.

2. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Αναβο-
σβήνει η ένδειξη P7.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <>.

4. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση
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Ισχύει η ακόλουθη συσχέτιση:

Βαλβίδα CLOSED (Κλειστή) OPEN (Ανοιχτή)
Οθόνη 0 % 100 %
Κατεύθυνση δράσης αύξουσα/αύξουσα (>>) 4 mA 20 mA
Κατεύθυνση δράσης αύξουσα/φθίνουσα (<>) 20 mA 4 mA

7.6 Περιορισμός του σήματος πίεσης
Εάν η μέγιστη δύναμη του ενεργοποιητή είναι πολύ μεγάλη για τη βαλβίδα που χρησιμοποιείται, 
μπορεί να ενεργοποιηθεί το όριο σήματος πίεσης του κωδικού P9. Στη συνέχεια, η πίεση περιορίζε-
ται σε 2,3 bar περίπου.

Ενεργοποίηση του περιορισμού σήματος πίεσης (ενεργοποιήστε τη δια-
μόρφωση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2):

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P9.

2. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Η ένδειξη 
P9 αναβοσβήνει.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ΟΝ.

4. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
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7.7 Ρύθμιση άλλων παραμέτρων
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται όλοι οι κωδικοί παραμέτρων και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
τους. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω για την αλλαγή των παραμέτρων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς παραμέτρων, ανατρέξτε στην ενότητα 11.2.

Κωδικοί παραμέτρων [προεπιλεγμένες ρυθμίσεις]

P0 Ένδειξη κατάστασης P11 Τελική θέση w > [OFF]

P1 Κατεύθυνση ένδειξης P12 Όριο A1, ελάχ. [2 %]

P2 1) ATO/ATC [ATO] P13 Όριο A2, μέγ. [98 %]

P3 1) Θέση ακίδας [35] P14 Εμφάνιση μεταβλητής αναφοράς w

P4 1) Ονομαστικό εύρος [MAX] P15 INIT Έναρξη αρχικοποίησης

P5 Χαρακτηριστική [0] P16 ZERO Έναρξη βαθμονόμησης του 
μηδενός

P6 Μεταβλητή αναφοράς [4 έως 20 mA] P17 MAN Χειροκίνητη λειτουργία

P7 Κατεύθυνση δράσης w/x [>>] P18 RST Επαναφορά

P8 1) Αύξηση Kp [50] P19 Ενεργοποίηση διαμόρφωσης

P9 Περιορισμός πίεσης 2,3 bar [OFF] P20 Έκδοση firmware

P10 Τελική θέση w < [ON]

1) Μετά την αλλαγή της ρύθμισης παραμέτρων, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου αρχικοποίηση του 
ρυθμιστή θέσης

7.8 Αρχικοποίηση
Κατά την αρχικοποίησή του, ο ρυθμιστής θέσης προσαρμόζεται με βέλτιστο τρόπο στις συνθήκες 
τριβής και στο σήμα πίεσης που απαιτείται από τη βαλβίδα ελέγχου.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της έκτασης ή σύμπτυξης του στελέχους ενεργοποιητή.
Μην αγγίζετε ή εμποδίζετε το στέλεχος ενεργοποιητή.

Η διαδικασία διαταράσσεται από την κίνηση του στελέχους ενεργοποιητή.
Μη πραγματοποιείτε αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης ενώ εκτελείται η διαδικασία και μόνο μετά 
την απομόνωση της μονάδας, κλείνοντας τις βαλβίδες τερματισμού λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Ο τύπος και η έκταση της αυτόματης προσαρμογής εξαρτάται από τις προκαθορισμένες παραμέ-
τρους. Η παράμετρος MAX είναι προεπιλεγμένη ρύθμιση για το ονομαστικό εύρος (Κωδικός P4). 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης προσδιορίζει το συνολικό εύ-
ρος διαδρομής ή το εύρος περιστροφής της βαλβίδας (από τη θέση CLOSED (Κλειστή) μέχρι την 
αντίθετη τελική θέση).

Εναλλακτικά, μπορεί να επιλεγεί μια διαφορετική διαδρομή στον κωδικό P4 (ανατρέξτε στη λίστα 
κωδικών στην ενότητα 11.2).

Η διαδρομή που ορίζεται στον κωδικό P4 περιορίζεται μόνο κατά την αρχικοποίηση. Ωστόσο, μπορεί να 
γίνει υπέρβασή της σε έλεγχο κλειστού βρόχου, όταν το σήμα ελέγχου είναι υψηλότερο από 20 mA.

Έναρξη αρχικοποίησης (ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2).

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P15.

2. Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.

Η αρχικοποίηση ξεκινά και αναβοσβήνει η ένδειξη INIT. Ο χρόνος που 
απαιτείται για τη διαδικασία αρχικοποίησης εξαρτάται από το χρόνο από-
κρισης του ενεργοποιητή και μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.

%

Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο ρυθμιστής θέσης βρίσκεται 
σε λειτουργία κλειστού βρόχου, η οποία υποδεικνύεται με το εικονίδιο λει-
τουργίας κλειστού βρόχου .

Η τιμή που υποδεικνύεται αντιστοιχεί στη θέση ελέγχου σε %.

Η διαμόρφωση είναι κλειδωμένη και αυτό υποδεικνύεται από το εικονίδιο κλειδιού.

Εάν αποτύχει η αρχικοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος .

7.8.1 Ακύρωση αρχικοποίησης
Η αρχικοποίηση μπορεί να ακυρωθεί:

1. Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης, αγγίξτε το : στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη ESC.

2. Πιέστε το  για επιβεβαίωση: Η αρχικοποίηση ακυρώνεται.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το . Διαφορετικά, ο κωδικός παραμένει ενεργός.

Σημείωση

Σημείωση
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Αρχική κατάσταση 1:
Ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Μετά την ακύρωση της αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης μεταβαίνει στη θέση ασφάλειας

Αρχική κατάσταση 2:
Ο ρυθμιστής θέσης έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Μετά την ακύρωση μιας νέας διαδικασίας αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης επιστρέφει σε λει-
τουργία κλειστού βρόχου. Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις της προηγούμενης αρχικοποίησης.

Αμέσως μετά μπορεί να εκκινήσει μια νέα διαδικασία αρχικοποίησης.

7.9 Βαθμονόμηση του μηδενός
Σε περίπτωση ασυνεπειών στην κλειστή θέση της βαλβίδας, π.χ. με μαλακή έδραση, ενδέχεται να 
απαιτείται επαναβαθμονόμηση του μηδενός μέσω του κωδικού P16 (ενεργοποιήστε τη διαμόρφω-
ση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2).

Εκκινήστε τη βαθμονόμηση του μηδενός ενεργοποιώντας τον κωδικό P16 ως εξής:

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P16.

2. Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.

Ξεκινά η βαθμονόμηση του μηδενός και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 
ZERO.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία αρχικοποίησης εξαρτάται από 
το χρόνο μεταφοράς του ενεργοποιητή και μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.

Ο ρυθμιστής θέσης μετακινεί τη βαλβίδα στη θέση CLOSED (Κλειστή) και βαθμονομεί ξανά το εσω-
τερικό ηλεκτρικό σημείο για το μηδέν.

Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η βαθμονόμηση του μηδενός, ο ρυθμιστής θέσης αλλάζει σε λει-
τουργία κλειστού βρόχου.
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7.9.1 Ακύρωση της βαθμονόμησης του μηδενός
Η βαθμονόμηση του μηδενός μπορεί να ακυρωθεί:
1. Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του μηδενός, αγγίξτε το : Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η 

ένδειξη ESC.
2. Πιέστε το  για επιβεβαίωση: Η βαθμονόμηση του μηδενός ακυρώνεται.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το . Διαφορετικά, ο κωδικός παραμένει ενεργός.

Ο ρυθμιστής θέσης αλλάζει σε λειτουργία κλειστού βρόχου χωρίς να εκτελέσει τη βαθμονόμηση του 
μηδενός. Αμέσως μετά μπορεί να εκκινήσει μια νέα βαθμονόμηση του μηδενός.

7.10 Χειροκίνητη λειτουργία
Η θέση της βαλβίδας μπορεί να μετακινηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιώντας τη 
χειροκίνητη λειτουργία:

%

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2.

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P17.

2. Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.

Το σημείο ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας υποδεικνύεται στην οθόνη 
ενός ρυθμιστή θέσης που έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.

Η θέση του μοχλού σε μοίρες σε σχέση με τον διαμήκη άξονα υποδει-
κνύεται στην οθόνη ενός ρυθμιστή θέσης που δεν έχει υποβληθεί σε 
αρχικοποίηση.

3. Αγγίξτε το  ή το  για να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης χειροκίνητης 
λειτουργίας.

Ρυθμιστής θέσης που έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση

Η χειροκίνητη λειτουργία αρχίζει να χρησιμοποιεί το τελευταίο σημείο ρύθμισης που χρησιμοποιήθη-
κε σε λειτουργία κλειστού βρόχου, διασφαλίζοντας ομαλή αλλαγή

Τα στοιχεία ράβδου που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν την απόκλιση συστήματος μεταξύ 
του σημείου ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας και του σημείου ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε για 
έλεγχο κλειστού βρόχου κατά τα χειροκίνητη μετακίνηση της βαλβίδας στον κωδικό P17.

Το σημείο ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας προσαρμόζεται σε βήματα του 0,1 %. Μπορείτε να με-
τακινήσετε την ελεγχόμενη βαλβίδα εντός του εύρους της.

Σημείωση
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Ρυθμιστής θέσης που δεν έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση

Αγγίξτε το  ή το  για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μετακινήσετε τη βαλβίδα χειροκίνητα.

Χωρίς έλεγχο, η βαλβίδα μετακινείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Τα στοιχεία ράβδου που εμφανί-
ζονται στην οθόνη υποδεικνύουν την αλλαγή κατεύθυνσης.

Αγγίξτε το  για να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία.

Η έξοδος από τη χειροκίνητη λειτουργία επιτυγχάνεται μόνο όπως περιγράφεται ή με διακοπή της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ψυχρή εκκίνηση). Ο ρυθμιστής θέσης δεν πραγματοποιεί αυτόματα 
έξοδο από αυτήν τη λειτουργία και επιστροφή στην οθόνη όπου εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

7.11 Επαναφορά
Η επαναφορά προκαλεί την αναίρεση της αρχικοποίησης και όλες οι παράμετροι επανέρχονται στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (ανατρέξτε στη λίστα κωδικών στην ενότητα 11.2).

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2.

1. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P18.

2. Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.

Η ένδειξη RST αναβοσβήνει όταν πατάτε το . Μόλις ελευθερωθεί το πλή-
κτρο, η διαδικασία της επαναφοράς ολοκληρώνεται και η οθόνη επιστρέφει 
στην ένδειξη κατάστασης (P0).

Το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος  εμφανίζεται μετά από μια επαναφορά επειδή πρέπει να γίνει εκ 
νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης. Επίσης, ενεργοποιείται ο κωδικός σφάλματος E2 (βλ. ενό-
τητα 9.2).

Σημείωση

Σημείωση
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8 Συντήρηση

Ο ρυθμιστής θέσης ελέγχθηκε από την 
SAMSON πριν την αποστολή από το εργοστά-
σιο.

 − Η εγγύηση του προϊόντος ακυρώνεται, εάν 
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή επισκευ-
ής που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγί-
ες, χωρίς προηγούμενη συμφωνία με το Τμή-
μα Εξυπηρέτησης μετά την πώληση της 
SAMSON.

 − Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά 
SAMSON, τα οποία συμμορφώνονται με τις 
αρχικές προδιαγραφές.

Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 δεν απαιτεί συ-
ντήρηση. Υπάρχουν φίλτρα με μέγεθος πλέγμα-
τος 100 µm στις πνευματικές συνδέσεις για την 
παροχή και την έξοδο, τα οποία μπορούν να 
αφαιρεθούν και να καθαριστούν, εάν απαιτείται.

 Î Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης οποιονδή-
ποτε σταθμών παροχής ανάντη που μειώ-
νουν την πίεση αέρα.

8.1 Προετοιμασία για  
επιστροφή αποστολής

Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω για 
να επιστρέψετε βαλβίδες στην SAMSON:

1. Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λειτουργί-
ας. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση της 
βαλβίδας.

2. Αφαιρέστε το ρυθμιστή θέσης (βλ. ενότη-
τα 10.2).

3. Αποστείλετε το ρυθμιστή θέσης στην πλησι-
έστερη θυγατρική της SAMSON. Οι θυγα-
τρικές της SAMSON αναγράφονται στον 
ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση 
u www.samson.de > Contact.

Σημείωση
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9 Βλάβες
Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος . Με εναλλαγή μετά τον 
κωδικό P0 ή P20 εμφανίζεται στην οθόνη ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος E0 έως E15 μαζί με 
την ένδειξη ERR. Ανατρέξτε στη λίστα κωδικών σφάλματος στην ενότητα 9.2 για την αιτία των 
σφαλμάτων και τη συνιστώμενη ενέργεια.

Παράδειγμα:
Εάν για παράδειγμα, έχει καταχωρηθεί διαδρομή στον κωδικό P4 (ονομαστικό εύρος) η οποία είναι 
μεγαλύτερη από τη μέγιστη δυνατή διαδρομή της βαλβίδας, η διαδικασία αρχικοποίησης θα διακο-
πεί (κωδικός σφάλματος E2), επειδή η ονομαστική διαδρομή δεν θα επιτευχθεί (κωδικός σφάλμα-
τος E6). Η βαλβίδα μετακινείται στη θέση ασφάλειας (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη S).

S Εμφάνιση της ένδειξης σφάλματος:

 − Εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος .

 − Η βαλβίδα μετακινείται στη θέση ασφάλειας (στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη S).

S Κωδικός σφάλματος E2: Η αρχικοποίηση ακυρώθηκε.

S Κωδικός σφάλματος E6: Δεν επιτεύχθηκε η ονομαστική μετατόπιση.

Το ονομαστικό εύρος (κωδικός P4) πρέπει να αλλάξει και ο ρυθμιστής θέσης πρέπει να υποβληθεί 
ξανά σε αρχικοποίηση για να επιλυθεί το πρόβλημα.
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9.1 Επαναφορά των κωδικών σφάλματος
Η επαναφορά των κωδικών σφάλματος E0 και E8 μπορεί να γίνει ως εξής:

1. Αγγίξτε το  ή το  για να επιλέξετε τον κωδικό σφάλματος.

2. Αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό σφάλματος. Εμφανίζε-
ται η ένδειξη ESC και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλματος.

3. Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη RST.

4. Πιέστε το  για επαναφορά του σφάλματος.

Η διαδικασία επαναφοράς μπορεί να ακυρωθεί αγγίζοντας το , όταν 
εμφανιστεί η ένδειξη ESC.
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9.2 Κωδικοί σφάλματος
Τα σφάλματα που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα αντιστοιχίζονται σε κατηγορίες σφαλμάτων:

Σφάλμα κατηγορίας 1: Δεν είναι δυνατή καμία λειτουργία

Σφάλμα κατηγορίας 2: Είναι δυνατή μόνο η χειροκίνητη λειτουργία

Σφάλμα κατηγορίας 3: Είναι δυνατή η χειροκίνητη λειτουργία και ο έλεγχος κλειστού βρόχου

Για βλάβες που δεν αναγράφονται στον πίνακα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση της SAMSON (βλ. ενότητα 11.1).

Κωδικός Περιγραφή Κατηγορία
E0 Σφάλμα του μηδενός

(λειτουργικό σφάλμα)
Μόνο με τη λειτουργία πλήρους κλεισίματος P10 (τελική θέ-
ση w < ρύθμιση σε ON).
Το σημείο μηδέν έχει μετατοπιστεί περισσότερο από 5 % σε 
σύγκριση με την αρχικοποίηση. Το σφάλμα μπορεί να προ-
κύψει όταν φθαρεί η επένδυση της έδρας της βαλβίδας.

3Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε τη σύνδεση της βαλβίδας και του ρυθμιστή θέσης.
Εάν ο ρυθμιστής θέσης έχει τοποθετηθεί σωστά, εκτελέστε 
μια βαθμονόμηση του μηδενός μέσω του κωδικού P16 (βλ. 
ενότητα 7.9).
Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του κωδικού σφάλματος 
(βλ. ενότητα 9.1).

E1 Οι τιμές που 
εμφανίζονται δεν είναι 
πανομοιότυπες με τις 
τιμές INIT
(λειτουργικό σφάλμα)

Οι προσαρμοσμένες τιμές και οι τιμές που εμφανίζονται δεν 
είναι πανομοιότυπες με τις τιμές INIT, επειδή οι παράμετροι 
άλλαξαν μετά την αρχικοποίηση.

3

Συνιστώμενη ενέργεια Εκτελέστε επαναφορά των παραμέτρων ή αρχικοποίηση.
E2 Ρυθμιστής θέσης δεν 

έχει υποβληθεί σε αρ-
χικοποίηση

Η δυσλειτουργία ή η αλλαγή παραμέτρων απαιτεί την εκ νέ-
ου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

2
Συνιστώμενη ενέργεια Ρυθμίστε τις παραμέτρους και εκτελέστε αρχικοποίηση του 

ρυθμιστή θέσης μέσω του κωδικού P15.
E3 Ρύθμιση KP

(σφάλμα αρχικοποίη-
σης)

Ο ρυθμιστής θέσης ρετάρει.
Εσφαλμένη ρύθμιση του περιοριστή όγκου. Σημειώνεται με-
γάλη αύξηση.

2
Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε τη ρύθμιση περιορισμού όγκου όπως περιγράφεται 

στην ενότητα 7.3. Περιορίστε την αύξηση KP στον κωδικό 
P8. Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

E4 Ο χρόνος απόκρισης 
είναι πολύ μικρός
(σφάλμα αρχικοποίη-
σης)

Οι χρόνοι απόκρισης του ενεργοποιητή που προσδιορίζονται 
κατά την αρχικοποίηση είναι τόσο σύντομοι (κάτω από 0,5 
δευτερόλεπτο) που δεν είναι δυνατός ο βέλτιστος συντονι-
σμός του ρυθμιστή θέσης. 2

Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε τη ρύθμιση του περιοριστή όγκου όπως περιγράφε-
ται στην ενότητα 7.3.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.
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E5 Δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση στάσης
(σφάλμα αρχικοποίη-
σης)

Η πίεση παροχής διαφέρει. Εσφαλμένη τοποθέτηση.

2
Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε την παροχή αέρα και την τοποθέτηση του ρυθμιστή 

θέσης.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

E6 Δεν επιτυγχάνεται η 
διαδρομή κατά την 
αρχικοποίηση
(σφάλμα αρχικοποίη-
σης)

Η πίεση παροχής είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει διαρροή στον 
ενεργοποιητή, εσφαλμένη προσαρμογή διαδρομής ή ενερ-
γοποίηση λειτουργίας ορίου πίεσης.
Εάν επιλεγεί MAX για τον κωδικό P4 (ονομαστικό εύρος): 
το διάστημα μέτρησης του μοχλού είναι πολύ μικρό (εσφαλ-
μένος μοχλός, εσφαλμένη θέση ακίδας). Η αρχικοποίηση 
ακυρώνεται όταν η γωνία περιστροφής του άξονα του ρυθ-
μιστή θέσης είναι μικρότερη από 11°.

2

Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε την παροχή αέρα, την τοποθέτηση του ρυθμιστή 
θέσης, το μοχλό, τη θέση ακίδας και τη ρύθμιση. Εκτελέστε 
εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

E7 Ο ενεργοποιητής δεν 
κινείται
(σφάλμα αρχικοποίη-
σης)

Δεν υπάρχει παροχή αέρα, μπλοκαρισμένη η τοποθέτηση

2
Συνιστώμενη ενέργεια Ελέγξτε την παροχή αέρα και την τοποθέτηση του ρυθμιστή 

θέσης και το σήμα εισόδου mA.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

E8 Το σήμα μετατόπισης 
είναι στο χαμηλότερο/
ανώτατο όριο

Εσφαλμένη θέση ακίδας, εσφαλμένος μοχλός, εσφαλμένη 
κατεύθυνση σύνδεσης κατά τη χρήση σύνδεσης NAMUR.

1
Συνιστώμενη ενέργεια Επαναφορά του κωδικού σφάλματος (βλ. ενότητα 9.1).

Ελέγξτε την τοποθέτηση του ρυθμιστή θέσης και εκτελέστε 
εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

E9 
έως 
E15

Σφάλμα συσκευής 
(εσωτερικό)

Επιστρέψτε το ρυθμιστή θέσης στην SAMSON AG για επι-
σκευή. 1/3

9.3 Ενέργειες έκτακτης ανάγκης
Εάν παρουσιαστεί αστοχία στην παροχή αέρα ή στο ηλεκτρικό σήμα, ο ρυθμιστής θέσης εξαερίζει 
τον ενεργοποιητή, προκαλώντας μετακίνηση της βαλβίδας στη θέση ασφάλειας που προσδιορίζεται 
από τον ενεργοποιητή.
Ο χειριστής της μονάδας είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης στη μονάδα.

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας της βαλβίδας περιγράφονται στη σχετική τεκμη-
ρίωση της βαλβίδας.

Συμβουλή
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10 Παροπλισμός και αποσυ-
ναρμολόγηση

Κίνδυνος θανατηφόρου τραυματισμού λόγω 
αναποτελεσματικής προστασίας από εκρή-
ξεις.
Η προστασία από εκρήξεις καθίσταται αναποτε-
λεσματική εάν ανοίξει το κάλυμμα του ρυθμιστή 
θέσης.
Οι ακόλουθοι κανονισμοί εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση σε επικίνδυνους χώρους: 
EN 60079-14 (VDE 0165, Μέρος 1).

Η διαδικασία διαταράσσεται από τη διακοπή του 
ελέγχου κλειστού βρόχου.
Μην εκτελείτε τοποθέτηση ή συντήρηση του 
ρυθμιστή θέσης ενώ εκτελείται η διαδικασία και 
μόνο μετά την απομόνωση της μονάδας, κλείνο-
ντας τις βαλβίδες τερματισμού λειτουργίας.

10.1 Παροπλισμός
Για να παροπλίσετε το ρυθμιστή θέσης προτού 
τον αφαιρέσετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή 
αέρα και το σήμα πίεσης

2. Ανοίξτε το κάλυμμα ρυθμιστή θέσης και 
αποσυνδέστε τα σύρματα για το σήμα ελέγ-
χου.

10.2 Αφαίρεση του ρυθμιστή 
θέσης

1. Αποσυνδέστε τα σύρματα για το σήμα ελέγ-
χου από το ρυθμιστή θέσης.

2. Αποσυνδέστε τις γραμμές για την παροχή 
αέρα και την πίεση σήματος (δεν απαιτείται 
για απευθείας σύνδεση χρησιμοποιώντας 
μπλοκ σύνδεσης).

3. Για να αφαιρέσετε το ρυθμιστή θέσης, χαλα-
ρώστε τις τρεις βίδες στερέωσης που βρί-
σκονται στο ρυθμιστή θέσης.

10.3 Απόρριψη
 Î Τηρείτε τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς σχετικά με τα απορρίμματα.

 Î Μην απορρίπτετε εξαρτήματα, λιπαντικά και 
επιβλαβείς ουσίες μαζί με τα άλλα οικιακά 
απόβλητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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11.1 Εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση της SAMSON για υποστήριξη σχετι-
κά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ή 
όταν προκύπτουν βλάβες ή ελαττώματα.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση στη διεύθυνση 
aftersalesservice@samson.

Διευθύνσεις της SAMSON AG και των θυγα-
τρικών της

Οι διευθύνσεις της SAMSON AG, των θυγατρι-
κών, των αντιπροσώπων και των εγκαταστάσε-
ων συντήρησης σε όλο τον κόσμο βρίσκονται 
στον ιστότοπο της SAMSON, σε όλους τους κα-
ταλόγους προϊόντων της SAMSON ή στο πίσω 
μέρος αυτών των Οδηγιών Τοποθέτησης και 
Λειτουργίας.

Απαιτούμενες προδιαγραφές

Υποβάλλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 − Αριθμός παραγγελίας και αριθμός θέσης 
στην παραγγελία

 − Τύπος, σειριακός αριθμός, έκδοση υλικολο-
γισμικού, έκδοση συσκευής
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11.2 Λίστα κωδικών

11.2.1 Κωδικοί παραμέτρων
Κωδι-
κός

Οθόνη, τιμές 
[προεπιλεγμένη ρύθ-
μιση]

Περιγραφή

Σημείωση: Οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) υποδεικνύουν ότι ο ρυθμιστής θέσης 
πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε αρχικοποίηση στη συνέχεια

P0 Ένδειξη κατάστασης 
με βασικές πληροφο-
ρίες

Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση της βαλβίδας ή τη γωνία περιστροφής 
σε %, όταν ο ρυθμιστής θέσης έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Εάν αγγίξετε το , όταν ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει υποβληθεί 
σε αρχικοποίηση, εμφανίζεται η θέση του μοχλού σε σχέση με 
τον μέσο άξονα.

P1 Κατεύθυνση ένδειξης Η κατεύθυνση ένδειξης της οθόνης περιστρέφεται κατά 180°.
P2* ATO/ATC

[ATO]
Παράμετροι για προσαρμογή του ρυθμιστή θέσης σχετικά με τον 
τρόπο που λειτουργεί η βαλβίδα: 
ATO: Με αέρα ανοίγει (η βαλβίδα στη θέση CLOSED (Κλειστή) 
στη θέση ασφάλειας ς), 
ATC. Με αέρα κλείνει (η βαλβίδα στη θέση OPEN (Ανοιχτή) στη 
θέση ασφάλειας)

P3* Θέση ακίδας 
17/25/[35]/50/90°

Εισαγάγετε την ακίδα ακόλουθο στη σωστή θέση, ανάλογα με τη 
διαδρομή της βαλβίδας/τη γωνία ανοίγματος (επιλέξτε σύμφωνα 
με τους πίνακες μετατόπισης στη σελίδα 20).

P4* Ονομαστικό εύρος 
[MAX]
Τιμές με 
προεπιλεγμένη ρύθμι-
ση [35]: 
π.χ. 
7,5/8,92/10,6/12,6/ 
15,0/17,8/21,2 mm

Firmware 1.03 και παλαιότερες εκδόσεις:
Το πιθανό εύρος προσαρμογής μπορεί να επιλεγεί σε στάδια, 
ανάλογα με την επιλεγμένη θέση ακίδας:
17 Από  3,75 έως 10,6 mm
25 Από  5,3 έως 15,0 mm
35 Από  7,5 έως 21,2 mm
50 Από  10,6 έως 30,0 mm

Για 90°: Μόνο μέγιστο εύρος, εάν το P3 = 90°
MAX: Μέγιστη δυνατή μετατόπιση

Ονομαστικό εύρος 
[MAX]

Firmware 1.10 και νεότερες εκδόσεις:
Το πιθανό εύρος προσαρμογής μπορεί να επιλεγεί σε βήματα 
του 0,5 mm, ανάλογα με την επιλεγμένη θέση ακίδας:

17 Από  3,5 έως 11,0 mm, εναλλακτικά MAX  
(μέχρι 18,0 mm)

25 Από  5,0 έως 16,0 mm, εναλλακτικά MAX  
(μέχρι 25,0 mm)

35 Από  7,0 έως 22,0 mm, εναλλακτικά MAX  
(μέχρι 35,0 mm)

50 Από  10,0 έως 32,0 mm, εναλλακτικά MAX  
(μέχρι 50,0 mm)

Για 90°: Μόνο μέγιστο εύρος, εάν το P3 = 90°
MAX: Μέγιστη δυνατή μετατόπιση
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P5 Χαρακτηριστική
0 έως 8
[0]

Επιλογή χαρακτηριστικής
0, 1, 2 για βαλβίδες τύπου δικλείδας, 0 έως 8 για περιστροφικούς 
ενεργοποιητές (P3 = 90°)
0 Γραμμική
1 Ισοποσοστιαία
2 Αντίστροφη ισοποσοστιαία
3 Βαλβίδα πεταλούδας της SAMSON, γραμμική
4 Βαλβίδα πεταλούδας της SAMSON, ισοποσοστιαία
5 Βαλβίδα περιστροφικού βάκτρου VETEC, γραμμική
6 Βαλβίδα περιστροφικού βάκτρου VETEC, ισοποσοστιαία
7 Τμηματική σφαιρική βαλβίδα, γραμμική
8 Τμηματική σφαιρική βαλβίδα, ισοποσοστιαία

P6 Μεταβλητή αναφοράς
[4 έως 20  mA]
SRLO/SRHI

Για λειτουργία διαχωρισμού εύρους:
SRLO: χαμηλό εύρος 4 έως 11,9 mA
SRHI: υψηλό εύρος 12,1 έως 20 mA

P7 w/x
[>>]/<>

Κατεύθυνση δράσης της μεταβλητής αναφοράς w προς τη δια-
δρομή/γωνία περιστροφής x (αύξουσα/αύξουσα ή αύξουσα/φθί-
νουσα)

P8* Αύξηση KP
30/[50]

Κατά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης, η αύξηση ρυθμίζε-
ται στην επιλεγμένη τιμή.
Εάν ο ρυθμιστής θέσης ρετάρει, η τιμή Kp μπορεί να μειωθεί.

P9 Περιορισμός πίεσης
ON/[OFF]

Το σήμα πίεσης μπορεί να έχει την ίδια πίεση με την παροχή αέ-
ρα στη μέγιστη τιμή [OFF] ή, σε περίπτωση κατά την οποία η μέ-
γιστη δύναμη του ενεργοποιητή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη 
βαλβίδα, η πίεση περιορίζεται σε 2,3 bar περίπου.

P10 Τελική θέση w <
[ON]/OFF

Λειτουργία κάτω πλήρους κλεισίματος:
Εάν το w φθάσει μέχρι 1 % προς την τελική τιμή που προκαλεί 
κλείσιμο της βαλβίδας, ο ενεργοποιητής εξαερίζεται αμέσως πλή-
ρως (με ATO - με αέρα ανοιίγει) ή γεμίζει με αέρα (με ATC - με 
αέρα κλείναι.

P11 Τελική θέση w >
ON/[OFF]

Λειτουργία επάνω πλήρους κλεισίματος:
Εάν το w φθάσει μέχρι 99 % προς την τελική τιμή που προκαλεί 
άνοιγμα της βαλβίδας, ο ενεργοποιητής γεμίζει αμέσως πλήρως 
με αέρα (με ATO -με αέρα ανοίγει) ή εξαερίζεται (με ATC - με αέ-
ρα κλείνει).

P14 Πληροφο-
ρίες w

Αρχικοποι-
ήθηκε

Υποδεικνύει το εσωτερικά προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης στο 
ρυθμιστή θέσης (προσαρμοσμένο σημείο ρύθμισης σε 0 έως 
100 % σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στις παραμέτρους P6 και P7).
Αγγίξτε το  για να εμφανιστεί το εξωτερικό σημείο ρύθμισης 
(εφαρμόζεται σημείο ρύθμισης σε 0 έως 100 % σύμφωνα με το 
σήμα 4-20 mA).

Δεν αρχικοποιήθηκε Εμφανίζει το εξωτερικό σημείο ρύθμισης σε 0 έως 100 % σύμ-
φωνα με το σήμα 4-20 mA.
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P15 Έναρξη αρχικοποίη-
σης

Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη διαδικασία αρχικο-
ποίησης. Μετά από αυτό, η βαλβίδα μετακινείται στη θέση ασφά-
λειας. Μετά από μια διακοπή της παροχής ρεύματος κατά την αρ-
χικοποίηση, ο ρυθμιστής θέσης εκκινεί με τις τιμές της τελευταίας 
αρχικοποίησης (εάν είναι διαθέσιμες).

P16 Έναρξη βαθμονόμη-
σης του μηδενός

Η διαδικασία βαθμονόμησης του μηδενός μπορεί να διακοπεί 
πατώντας το . Η βαλβίδα ελέγχου επιστρέφει στη λειτουργία 
κλειστού βρόχου.
Σημείωση: Δεν μπορεί να εκκινήσει βαθμονόμηση του μηδενός 
εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος E1.
Μετά από μια διακοπή της παροχής ρεύματος κατά τη βαθμονό-
μηση του μηδενός, ο ρυθμιστής θέσης εκκινεί με τις ρυθμίσεις της 
τελευταίας βαθμονόμηση του μηδενός.

P17 Χειροκίνητη λειτουρ-
γία Πατήστε το  ή το  για να εισαγάγετε το σημείο ρύθμισης.

P18 Επαναφορά Οι παράμετροι επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμισή 
τους.
Ο ρυθμιστής θέσης μπορεί να επιστρέψει σε λειτουργία κλειστού 
βρόχου μόνο μετά από εκ νέου αρχικοποίηση.

P19 Ενεργοποίηση δια-
μόρφωσης
[LOCK]/OPEN

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πα-
ραμέτρων.
Αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα εάν δεν αγγίξετε κανένα 
πλήκτρο μέσα σε τρία λεπτά.

P20 Έκδοση υλικολογι-
σμικού

Εμφανίζεται η έκδοση του εγκατεστημένου υλικολογισμικού. Αγ-
γίξτε το  για να εμφανιστούν τα τελευταία τέσσερα ψηφία του 
σειριακού αριθμού.
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