
Zastosowanie
Modu³y do przetwarzania znormalizowanych sygna³ów sta³o-
pr¹dowych na pneumatyczne, przeznaczone do zabudowy w
regulatorach kompaktowych typu 421 i stacyjkach regulacyj-
nych typu 422.

Modu³ przetwarza sygna³ sta³opr¹dowy o zakresie 4 do 20 mA
na sygna³ pneumatyczny o zakresie 0,2 do 1,0 bar lub 3 do
15 psi. Zasilany jest sprê¿onym powietrzem o ciœnieniu 1,4 bar
(20 psi).
Urz¹dzenie mo¿e byæ zamontowane osobno lub w po³¹czeniu
z modu³em regulatora w stacyjce regulacyjnej lub sterowniczej
typu 422 (patrz rys. 1 i 2).

Cechy charakterystyczne
• Mo¿liwoœæ przetwarzania wielkoœci regulowanej x lub zew-

nêtrznej wartoœci zadanej wext.
• Dobre w³aœciwoœci pomiarowe.
• Dobra dynamika dziêki bezdotykowemu odczytowi sygna³u

pr¹dowego poprzez system kompensacji si³ i pneumatyczny
zwrotny system odczytu.

• Ma³y wp³yw drgañ, np. max. wp³yw < 0,5% przy 300 Hz
i 4 g we wszystkich wspó³rzêdnych.

• Mo¿liwoœæ stosowania urz¹dzeñ z przetwornikiem i/p typu
424-10 lub 424-11 w warunkach zagro¿enia wybuchowego.

Wykonania
Przetwornik i/p · wejœcie 4 do 20 mA (na ¿yczenie 0 do 20 mA),
wyjœcie 0,2 do 1,0 bar lub 3 do 15 psi, ciœnienie zasilaj¹ce
1,4 bar lub 20 psi
Wykonanie do pracy w warunkach zagro¿enia wybucho-
wego · obwód pr¹dowy iskrobezpieczny w klasie EEx ib C II
Typ 424-10 · modu³ przetwornika do monta¿u z modu³em
regulacyjnym typu 423-1 do -9 (patrz karta katalogowa T 7521)
o wydatku powietrza dostosowanym do regulatora typu 421
Typ 424-11 · modu³ przetwornika do monta¿u w stacyjkach
regulacyjnych typu 422, z p³ytk¹ do pod³¹czenia wyjœæ o
wydatku powietrza > 1,5 mn3/h
Oferujemy tak¿e wykonania z dopuszczeniem Ex wed³ug norm
amerykañskich i kanadyjskich (CSA i FM).
Wykonanie standardowe · dla warunków bez zagro¿enia
wybuchowego
Typ 424-20 · modu³ przetwornika do monta¿u z modu³em
regulacyjnym typu 423-1 do -9 (patrz karta katalogowa T 7521)
o wydatku powietrza dostosowanym do regulatora typu 421
Typ 424-21 · modu³ przetwornika do monta¿u w stacyjkach
regulacyjnych typu 422, z p³ytk¹ do pod³¹czenia wyjœæ o
wydatku powietrza > 1,5 mn3/h

Oferujemy tak¿e wykonanie z przetwornikiem i/p wielkoœci
regulowanej x i/lub przetwornikiem i/p zewnêtrznej wartoœci
zadanej wext. Szczegó³owe informacje podajemy na ¿yczenie.

Rys. 1 · Przetwornik i/p typu 424-10 
       z modu³em regulacyjnym PI typu 423-2

Rys. 2 · Samodzielny przetwornik i/p typu 424-11 
       z p³ytk¹ do pod³¹czenia wyjœæ
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Sposób dzia³ania (rys. 3)
P³yta modu³u dodatkowego wyposa¿ona jest w wejœcia do
pod³¹czenia stacyjki regulacyjnej typu 422 oraz wyjœcia do
pod³¹czenia modu³u regulatora typu 423. Znajduje siê na niej
tak¿e przetwornik i/p pracuj¹cy w oparciu o zasadê kompen-
sacji si³. Sta³opr¹dowy sygna³ wejœciowy i doprowadzany
przez wtyczkê (19) i p³ytkê drukowan¹ (16) przep³ywa przez
umieszczon¹ w polu magnesu trwa³ego (1) cewkê wci¹gan¹
(2). Na belce wagi (3) si³a wytwarzana przez pole magnetycz-
ne cewki proporcjonalna do sygna³u pr¹dowego równowa¿o-
na jest przez si³ê ciœnienia spiêtrzania pA wytwarzan¹ na
mieszku kompensacyjnym.
Powietrze zasilaj¹ce Z przep³ywa przez wzmacniacz (11),
d³awik wstêpny (10) i dyszê (9) w kierunku przys³ony (8).
Zwiêkszenie wejœciowego sygna³u pr¹dowego i natê¿enia pola
cewki wci¹ganej powoduje zmniejszenie odleg³oœci miêdzy
przys³on¹ (8) a dysz¹ (9). Wzrasta ciœnienie spiêtrzania oraz
ciœnienie wyjœciowe ze wzmacniacza (11) na mieszku kompen-
sacyjnym (6) do czasu, gdy zostanie osi¹gniêty nowy stan
równowagi, a ciœnienie wyjœciowe pA osi¹gnie wartoœæ odpo-
wiadaj¹c¹ wejœciowemu sygna³owi pr¹dowemu.
Standardowo ciœnienie wyjœciowe pA doprowadzane jest do
kana³u sygna³owego wielkoœci regulowanej x lub wartoœci za-
danej w. Doprowadzenie go do kana³u sygna³owego w stoso-
wane jest przy regulacji na podstawie zewnêtrznej wartoœci
zadanej wext. Prze³¹czenie sygna³u wyjœciowego pA odbywa
siê poprzez prze³o¿enie przys³ony pierœcieniowej (o-ring).
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Rys. 3 · Schemat dzia³ania przetwornika i/p; sygna³ wyjœciowy
       pA doprowadzany jest do kana³u sygna³owego x

1 magnes trwa³y
2 cewka wci¹gana
3 belka wagi

z przeciwwag¹
4 ³o¿ysko krzy¿owe
5 sprê¿yna
6 mieszek kompensacyjny
8 przys³ona
9 dysza
10 d³awik wstêpny
11 wzmacniacz
13 blok ¿eliwny
14 sprê¿yna nastawnika

punktu zerowego

Tabela 1 · Dane techniczne
Typ 424-10 424-11 424-20 424-21

Wejœcie 4 do 20 mA (na ¿yczenie 0 do 20 mA)
Impedancja wejœciowa, ok. 200 W i ≈ 0 mH 200 W i  ≈ 4 mH
Wyjœcie 0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) ⋅ max. 0,02 do 1,35 bar 

wydatek powietrza dostosowany do typu 421 > 1,5 mn3/h dostosowany do typu 421 > 1,5 mn3/h
pojemnoœæ przy³¹czalna – ³ 0,1 dm3 – ³ 0,1 dm3

Zasilanie 1,4 ± 0,1 bar (20 ± 1,5 psi) · zu¿ycie energii < 0,08 mn3/h

Charakterystyka
charakterystyka: liniowa

histereza:  < 0,1% wartoœci koñcowej
przesuniêcie charakterystyki: < 0,2% wartoœci koñcowej przy nastawie punktu sta³ego

Wp³yw w % wartoœci koñcowej

temperatura otoczenia: pocz¹tek zakresu pomiarowego < 0,02%/°C
szerokoœæ zakresu pomiarowego: < 0,02%/°C  

zasilanie: < 0,2%/0,1 bar
obci¹¿enie zmienne, tylko w przypadku zaniku zasilania; 

przerwa w obwodzie wejœciowym sygna³u pr¹dowego: < 0,1%

Charakterystyka obci¹¿enia
wtórnego

± 3% dla wydatku powietrza ± 0,4 mn3/h, b³¹d wysterowania niezauwa¿alny

Parametry
dynamiczne

przy³¹cze 0,1 dm3 1 dm3 0,1 dm3 1 dm3

czêstotliwoœæ graniczna 0,8 Hz 0,7 Hz 0,8 Hz 0,7 Hz
przesuniêcie fazowe –60° –50° –60° –50°

Dopuszczalna temperatura otoczenia –20 do +60°C
Stopieñ ochrony IP 00
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Tekst zamówienia
Modu³ przetwornika typu 424-10/424-11/424-20/424-21
przetwornik wielkoœci regulowanej x i/lub zewnêtrznej wartoœ-
ci zadanej wext

wejœcie: 4 do 20 mA / 0 do 20 mA
wyjœcie: 0,2 do 1 bar / 3 do 15 psi
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Zestawienie certyfikatów bezpieczeñstwa Ex dla modu³ów przetwornika typu 424-10 i 424-11
Rodzaj certyfikatu Nr certyfikatu Data Uwagi
Œwiadectwo zgodnoœci PTB-Nr. Ex-80/2138 X 12.09.1980 stopieñ ochrony EEx ib II C T6
1. za³¹cznik 12.07.1981 obudowa u³atwiaj¹ca konserwacjê

2. za³¹cznik 16.12.1981 wy¿sza temperatura otoczenia
3. za³¹cznik 01.03.1984 p³ytka drukowana

4. za³¹cznik 06.12.1985 przepust kabla wg. wymagañ USA

5. za³¹cznik 01.07.1988 z modu³em i/p typu 6112
Œwiadectwo zgodnoœci PTB-Nr. Ex-84/2021 X 17.02.1984 EEx ia II C T6 tylko dla wykonania

6102-4 i 6102-8
Dopuszczenie CSA LR 54227-1 31.01.1986 klasa I, grupy A, B, C, D

Dopuszczenie CSA LR 54227-19 09.05.1994 klasa II, grupa G
oraz 3 lub 4

Dopuszczenie FM J. I. OMO A4.AX 12.03.1986 klasa I, II, III, podklasa 1,
grupy A, B, C, D, E, F i G

Dopuszczenie FM J. I. 5Y2 A3.AX 26.04.1995 podklasa 2

Certyfikaty bezpieczeñstwa znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi ew. mo¿na je uzyskaæ na ¿yczenie w firmie SAMSON.

Dane techniczne modu³ów przetwornika typu 424-10/11 
w grupie zap³onowej EEx:

Obwód wejœciowy 
sygna³u pr¹dowego EEx ib II C

U0 ≤ 28 V

Ik £ 85 mA £ 100 mA

Klasa
temperaturowa

T 4 60°C 55°C

T 5 70°C 70°C

T 6 80°C 80°C

Czynna indukcyjnoœæ 
i pojemnoœæ wewnêtrzna pomijalnie ma³a



Zmiany techniczne zastrze¿one
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