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POZYCJONER ELEKTROPNEUMATYCZNY SRI 986 

 
ZASTOSOWANIA 
 
Zastosowanie SRI 986 umożliwia: 
 
• Sterowanie pneumatycznych siłowników zaworów 

sygnałami elektrycznymi pochodzącymi z systemów 
sterowania i ze sterowników elektrycznych. 

• Wzrost siły działania i skrócenie czasu ustalania poło-
żenia. 

• Wysoką dokładność ustalania położenia (dzięki moż-
liwości pracy z dzielonym zakresem) przy wykorzy-
staniu elektrycznych sygnałów sterujących. 

• Dostosowanie kierunku ruchu roboczego do wymagań 
bezpieczeństwa. 

 
ZASADA DZIAŁANIA 
Zrównoważenie działających sił. Konstrukcja integrująca 
w jedną całość przetwornik I/P i pozycjoner  
automatyczny. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
• Niezależna regulacja zakresu skoku i punktu zerowego 
• Nastawialne wzmocnienie i tłumienie  
• Możliwość pracy z zakresem dzielonym na 3 lub 4 

podzakresy 
• Dwie wersje różniące się wartością sygnału wejścio-

wego: 0 do 20 mA i 4 do 20 mA  
• Ciśnienie zasilające maks. 6 bar 
• Montaż zgodnie z normą IEC 534, cz. 6 (NAMUR) 
• Bardzo niska wrażliwość na wibrację we wszystkich 

kierunkach 
• Dzięki zastosowaniu przekaźnika pomocniczego osią-

gnięto dalsze skrócenie czasu ustalania położenia. 
• Zabezpieczenie przeciwwybuchowe w klasie �samo-

istnie bezpiecznej� 
• Manometry wskazujące ciśnienia sprężonego powie-

trza zasilającego i wyjściowe. 
• Wbudowany przełącznik krańcowy typu indukcyjnego 

(wyposażenie dodatkowe). 
• Zespół wyłączników krańcowych z mikroprzełączni-

kami (wyposażenie dodatkowe). 
• Wbudowany nadajnik sygnału położenia (wyposażenie 

dodatkowe). 
• Adapter ruchu obrotowego do pracy w zakresie prą-

dów do 120°. 
• Certyfikat nr 90/0059 Lloyd�s Register of Shipping 

dopuszczający do stosowania na statkach. 
 

Zapytania ofertowe i zamówienia prosimy sporządzać na załączonym formularzu (na końcu broszury). 
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DANE TECHNICZNE (wg VDI/VDE 2177) 
 
Wejście 
Zakres sygnału .......................0-20 mA / 4-20mA 
Rezystancja wejściowa ..........< 200 Ω w temp. 20°C 
Skok.......................................min. 8 do maks. 100mm 
Zakres kąta obrotu: 
z charakterystyka liniową.......min. 30° do maks. 120° 
z charakterystyką  
stałoprocentową .....................90°; od 70° liniowa 
 
Wyjście 
Wyjście do siłownika.............0-100% ciśnienia powietrza 

zasilającego 
Zasilanie (powietrze sprężone) 
Ciśnienie 1 ..............................1.4-6 bar  

140-600 kPa 
Charakterystyka2 

Wzmocnienie .........................nastawialne 
Czułość............................................ ≤ 0.1% wartości końca zakresu 
Nieliniowość charakterystyki  
(mierzona na końcówkach) .......... ≤ 1.0% wartości końca zakresu 
Histereza ......................................... ≤ 0.3% wartości końca zakresu 
Wpływ wahań ciśnienia  
powietrza zasilającego ...........≤ 0.3%/0.1 bar 
Wpływ wahań temperatury ....≤ 0.3%/10 K  
Pobór powietrza zasilającego: 
jednostronnego działania .......200 l/h (1,4 bar) 

350 l/h (3,0 bar) 
600 l/h (6,0 bar) 

dwustronnego działania .........300 l/h (1,4 bar) 
500 l/h (3,0 bar) 
950 l/h (6,0 bar) 

Wpływ obciążenia..................- 3% dla natężenia dopływu 
(mierzony przy ciśnieniu  
powietrza zasilającego =  
1,4 bar i w punkcie 50%  
zakresu sygnału) 
 
 
 
Natężenie przepływu powietrza na wyjściu z urządzenia 
przy maks. odchyłce, l/h (wersje jednostronnego  
i dwustronnego działania): 
 
Ciśnienie powie-
trza zasilającego 
(bar) 

 
1.4 

 
2 

 
4 

 
6 

Bez układu 
wspomagania 

2700 3500 5500 7500 

Z układem wspo-
magania 
VKXG 27/2, 28/3 

 
18000 

 
24000 

 
40000 

 
55000 

Z układem wspo-
magania 
VKXG 28/4 

 
36000 

 
48000 

 
80000 

 
110000 

 

                                                           
1 Na żądanie wykonania na wyższe ciśnienia powietrza zasilającego 
2 Dane odnoszą się do urządzenia o następujących parametrach: 

skok 30 mm, sprężyna zakresu FES 628/1, skuteczna długość dźwigni 
sprzężenia zwrotnego 117,5 mm, maks. wzmocnienie, ciśnienie po-
wietrza zasilającego 3 bar. 

Warunki środowiska pracy 
Temperatura otoczenia3............... -40�+80°C 
Względna wilgotność powietrza..< 100%  
Kondensacja pary wodnej ...........dopuszcza się 
Temperatura transportu  
i przechowywania........................ -50 do +80°C 
Klasa ochrony 4 ........................... IP 54 
Urządzenie może pracować w położeniu zainstalowania  
w klasie D2 wg IEC 654, Part 1. 

Instalacja 
Rodzaj instalacji ..........................Montaż na siłowniku 

membranowym wg IEC 
534-6 (NAMUR) 

.....................................................Montaż na siłowniku 
obrotowym 

Orientacja zainstalowania............dowolna 
Złącza układu pneumatycznego...Z gniazdem gwintowa-

nym G1/8 wg ISO 228 
Złącze elektryczne 
Standardowe................................Przepust kablowy  

z dławikiem gwintowa-
nym z tworzywa sztucz-
nego z wkładką gwinto-
waną stalową A Pg 13.5 
x 6-11 DIN 46320-FS 
do kabli o średnicy w 
zakresie od 6 do 12 mm. 
Końcówki zaciskowe z 
wkrętami dla żył o prze-
krojach o 2,5 mm2. 

Opcjonalne ..................................Przepust kablowy 
z dławikiem gwintowa-
nym ze stali nierdzew-
nej. 
Materiał No. 1.4305. 

Akcesoria.....................................Wtyk Han 8 U 
(wyłącznie w zakresie 
do 42V) 

Materiały 
Obudowa .....................................Stop aluminium Nr 230 

z powłoką lakierową 
DD, RAL 7000 (kolor 
popielaty) 

Wszystkie ruchome części  
układu sprzężenia zwrotnego.......Materiał nr 1.4305 / 

1.4571 
Wspornik montażowy..................Stop aluminium Nr 230 

z powłoką lakierową 
DD, RAL 7000 (kolor 
popielaty) 

Ciężar 
Wersja jednostronnego działania.około 1.5 kg 
Wersja dwustronnego działania...około 1.8 kg 

                                                           
3 Patrz punkt �Zabezpieczenie przeciwwybuchowe� na str. 5 - urządze-

nia w wykonaniu przeciwwybuchowym 
4 Na żądanie w klasie IP 65 
 

2350 l/h (z układem wspo-
magania 11200 l/h);  
+3% dla natężenia odpływu 
1900 l/h 
(z układem wspomagania 
8400 l/h) 
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DANE TECHNICZNE (wg VDI/VDE 2177) 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
Kolektor rozgałęźny z manometrami LRXG 416 799... 
Zakres wskazań............................0-10 bar 
Graniczna wartość błędu wskazań ..klasa 1.6 
Złącza układu pneumatycznego ...z gniazdem gwintowa-

nym 1/4-18 NPT 
 
Wyłącznik krańcowy indukcyjny KOXG 419 510... 
Wejście........................................Sygnał skoku/kąta obro-

tu przekazywany z si-
łownika za pośrednic-
twem dźwigni sprzęże-
nia zwrotnego pozycjo-
nera 

Wyjście........................................2 indukcyjne czujniki 
zbliżeniowe wg DIN 19 
234 lub NAMUR do po-
łączenia ze wzmacnia-
czem przekaźnikowym z 
obwodem sterującym w 
wykonaniu �samoistnie 
bezpiecznym�. 

Zużycie prądu: 
Z łopatką sterującą odsłoniętą......≥ 3 mA 
Z łopatką sterującą przysłoniętą...< 1 mA 
Powyższe dane odnoszą się do obwodu sterowania o na-
stępujących parametrach elektrycznych: 
Napięcie zasilania ........................8 V =, Ri ~ 1 kΩ 
Tętnienie resztkowe .....................≤ 5% 
Dopuszczalna rezystancja linii.....≤ 100 Ω 
 
Układ trójprzewodowy 
 
Wejście........................................Sygnał skoku/kąta obro-

tu przekazywany z si-
łownika za pośrednic-
twem dźwigni sprzęże-
nia zwrotnego pozycjo-
nera 

Wyjście........................................2 czujniki zbliżeniowe 
indukcyjne, 
w układzie trójprzewo-
dowym 
ze wskazaniem diodą 
LED; zestyk, złącze pnp 

Napięcie zasilania US...................10-30 V DC 
Tętnienie resztkowe .....................± 10%, US = 30 V 
Częstotliwość przełączania ..........2 kHz 
Składowa prądu stałego ...............100 mA 
 
Charakterystyka1 
Wzmocnienie ...............................Nastawiane płynnie od 

1:1 do około 7:1 
Odchyłka przełączania.................≤ 1% 
Powtarzalność punktu przełączania  ≤ 0.2% 

 
Zespół wyłączników krańcowych z mikroprzełączni-
kami KOX 420 421 ... 
 
Wejście .......................................Sygnał skoku/kąta obro-

tu przekazywany z si-
łownika za pośrednic-
twem dźwigni sprzęże-
nia zwrotnego pozycjo-
nera 

Wyjście .......................................2 mikroprzełączniki 
 
Obciążenie 
Dla prądu przemiennego: 
Moc przełączania ........................maks. 1250 W 
Napięcie przełączania..................maks. 250 V 
Prąd przełączania przy: 
oporze omowym..........................maks. 5 A 
oporze indukcyjnym ....................maks. 5 A 
Żaróweczka z włóknem  
metalowym ..................................maks. 0,5 A 
 
Wartości dla prądu stałego: 

Napięcie  
przełączania  

V 

Obciążenie  
omowe  

A 

Obciążenie  
indukcyjne  

A 
maks. 15 

30 
50 
75 
125 
250 

10 
5 
1 

0.75 
0.5 

0.25 

10 
3 
1 

0.25 
0.03 
0.02 

 
Charakterystyka1) 
Wzmocnienie...............................Nastawiane płynnie od 

1:1 do około 7:1 
Odchyłka przełączania ................≤ 2,5% 
Powtarzalność punktu przełączania < 0.2% 
 
Wykonanie z zestykami złoconymi na żądanie 
Zamieszczone poniżej wartości graniczne odnoszące się 
do prądu przemiennego i stałego dotyczą wykonania  
z zestykami złoconymi do łączenia ze wzmacniaczem 
przekaźnikowym z obwodem w wykonaniu �samoistnie 
bezpiecznym�: 
Moc przełączania ........................maks. 0.03 W 
Napięcie przełączania..................maks. 30 V 
Prąd przełączania ........................maks. 100 mA2 

                                                           
1 Podane wartości dotyczą skutecznej długości dźwigni sprzężenia 

zwrotnego 117,5 mm, skoku 30 mm i maksymalnego wzmocnienia 
2 Maks. 400 mA w przypadku wykorzystywania wzmacniacza z obwo-

dem nie spełniającym warunku �obwodu samoistnie bezpiecznego�. 
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DANE TECHNICZNE (wg VDI/VDE 2177) 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 
Zespół elektrycznego nadajnika sygnału położenia 
EBE 420 661 ... 
 
Typ czujnika...............................precyzyjny opornościo-

wo-przewodnościowy 
element z tworzywa 
sztucznego 

Wejście........................................Sygnał skoku/kąta obro-
tu przekazywany z si-
łownika za pośrednic-
twem dźwigni sprzęże-
nia zwrotnego pozycjo-
nera 

Zakres skoku................................min. 15 do maks. 80 mm 
Zakres kąta obrotu .......................min. 60 do maks. 120° 
 
Wyjście 
Zakres sygnału: 
W układzie dwuprzewodowym....4�20 mA 
Maks. rezystancja zewnętrzna  
(obciążenia) 
                    US - 12 V 
Remax. [Ω] =  
                      0.02 A 
(US = napięcie zasilania) 
 
Zasilanie 
Napięcie zasilania US...................12�36 V prądu stałego 
Dopuszczalny poziom tętnienia ...≤ 10% p-p. 
Zależność od wahań ciśnienia  
zasilania .......................................≤ 0.2% 
 
Charakterystyka 1) 
Nieliniowość charakterystyki 
(mierzona na końcówkach) ..............≤ 1.0% wartości końca 

zakresu 
Histereza ......................................≤ 0,5% wartości końca 

zakresu 
Zależność od rezystancji  
obwodu zewnętrznego .................≤ 0.2% / ∆ RB maks. 
Wpływ temperatury .....................≤ 0.3% / 10 K 

                                                           
1 Podane wartości dotyczą skoku 30 mm i skutecznej długości dźwigni 

sprzężenia zwrotnego 117,5 mm. 

 
Warunki otoczenia 2) 
Temperatura otoczenia 3) ............. -25 do +80°C 

(-40 do + 80°C) 4) 
Względna wilgotność powietrza..≤ 100% 
Kondensacja pary wodnej ...........dopuszcza się 
Temperatura transportu  
i przechowywania........................ -40 do +80°C 

(-40 do +80°C) 4) 
Klasa ochrony.............................. IP 54 
Urządzenie może pracować w położeniu zainstalowania w 
klasie D1 wg wymagań IEC 654, Part 1. 
 
Montaż 2) 
Rodzaj montażu...........................Zamocowanie na pozy-

cjonerze 
 
Złącze elektryczne 
Standardowe................................Przepust kablowy  

z dławikiem gwintowa-
nym z tworzywa sztucz-
nego z wkładką gwinto-
waną stalową A Pg 13.5 
x 6-11 DIN 46320-FS 
DIN 46320-FS do kabli 
o średnicy w zakresie od 
6 do 12 mm. 
Końcówki zaciskowe z 
wkrętami dla żył o prze-
krojach o 2,5 mm2. 

Opcjonalne ..................................Przepust kablowy 
z dławikiem gwintowa-
nym ze stali nierdzew-
nej. 
Materiał No. 1.4305. 

Akcesoria.....................................Wtyk Han 8 U 
(wyłącznie w zakresie 
do 42V) 

 
Materiały 2) 
Podstawa .................................... stal ocynkowana 
Łopatka sterująca ........................ aluminium 
Mechanizm nastawczy.................kompozyt szkło-

poliamidowy 

                                                           
2 Podane wartości odnoszą się do przypadku wyłącznika krańcowego 

indukcyjnego, zespołu wyłączników krańcowych z  mikroprzełączni-
kami oraz do zespołu elektrycznego nadajnika położenia  

3 Patrz punkt �Zabezpieczenie przeciwwybuchowe� na str. 5 - urządze-
nia w wykonaniu przeciwwybuchowym 

4 Wartości podane w nawiasach odnoszą się do wykonania �bezpiecz-
nego w razie uszkodzenia�. W takiej wersji urządzenia każdy induk-
cyjny czujnik zbliżeniowy musi współpracować ze wzmacniaczem 
przekaźnikowym również w wykonaniu �bezpiecznym w razie uszko-
dzenia�, typ 5951-WE77/Ex-SH. 
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WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA 
Spełnia wymagania  
bezpieczeństwa:....................wg IEC 1010-1 

klasa bezpieczeństwa III 
Urządzenia dodatkowe:..........wg IEC 1010-1 
Zespół wyłączników krańcowych  
z mikroprzełącznikami  
(KOX 420 421 ...)..................klasa bezpieczeństwa II, 

klasa zagrożenia środowi-
skowego 2, kategoria prze-
pięciowa II 

Ochrona przeciwwybuchowa dla strefy 1 1) 2) 
Ochrona przeciwwybuchowa typ EEx 1) 2) 

Pozycjoner elektro- 
pneumatyczny ........................ typ BIB 633 
Rodzaj ochrony......................EEx ib IIC T 4 do T6 
Certyfikat zgodności ..............PTB Nr Ex-87.B.2010 
Do zastosowań w obszarach zagrożeń do użytku w obwodach 
posiadających atest �samoistnie bezpiecznych� i przy nie-
przekraczaniu następujących wartości maksymalnych: 
Obwód wejściowy: 
Umax........................................40 V 
Imax..........................................150 mA 
Pmax. .......................................Patrz tabela niżej 
Indukcyjność wewnętrzna......pomijalnie mała 
Kapacytancja wewnętrzna......pomijalnie mała 
Wyłącznik krańcowy.............. typ BIB 633 K 3) 4) 
(Urządzenie dodatkowe) 
Umax........................................15.5 V 
Imax..........................................52 mA 
Pmax. .......................................169 mW 
Indukcyjność wewnętrzna......160 µH 
Kapacytancja wewnętrzna......40 nF 

Dopuszczalna temperatura otoczenia w zależności od 
maksymalnych wartości mocy w obwodzie wyjściowym 
(P) pozycjonera elektropneumatycznego typu BIB 633 i 
od klasy temperaturowej (T6, T5, T4): 

Pmax T6 T5 T4 
2.0 W -40°C do +45°C -40°C do +60°C -40°C do +80°C 
1.5 W -40°C do +55°C -40°C do +70°C -40°C do +80°C 
1.0 W -40°C do +65°C -40°C do +80°C -40°C do +80°C 

Dla wykonań z wbudowanym przełącznikiem krańcowym 
typu BIB 633 K obowiązują następujące wartości: 

Pmax T6 T5 
2.0 W -20°C do +45°C -20°C do +60°C 
1.5 W -20°C do +55°C -20°C do +70°C 
1.0 W -20°C do +60°C -20°C do +75°C 

 

                                                           
1 Wyłącznie na żądanie 
2 Niezbędne przestrzeganie narodowych przepisów dotyczących instalacji. 
3 Przy każdej modernizacji / usprawnianiu elektrycznego nadajnika 

sygnału położenia (typu BIA 633 U) w pozycjonerze elektropneuma-
tycznym typu BIB 633 / BIA 633 lub indukcyjnego wyłącznika krań-
cowego (typu BIB 633 K) w pozycjonerze elektropneumatycznym 
typu BIB 633 (numery kodowe typów 6986520 i 6986820) niezbędne 
jest ścisłe przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju. 
Przepis podany w brzmieniu jak niżej obowiązuje na terytorium Fede-
ralnej Republiki Niemiec: 
Instalacja musi być wykonywana przez producenta, ewentualnie wy-
rób musi być przetestowany przez autoryzowanego inspektora jako 
wykonanie specjalne zgodne z ElexV. 

4 Nie dotyczy wyłącznika krańcowego w układzie trójprzewodowym. 

Ochrona przeciwwybuchowa typ EEx ia 1) 2) 

Pozycjoner elektro- 
pneumatyczny........................ typ BIA 633 
Rodzaj ochrony ..................... EEx ia IIC T4 do T6 
Certyfikat zgodności.............. PTB Nr Ex-88.B.2123 
 
Do pracy w obwodach posiadających atest obwodu �sa-
moistnie bezpiecznych� pod warunkiem nieprzekraczania 
następujących maksymalnych wartości: 
Obwód wejściowy 
Umax ....................................... 40 V 
Imax. ........................................ 150 mA 
Pmax. ....................................... Patrz tabela niżej 
Indukcyjność wewnętrzna ..... pomijalnie mała 

Dopuszczalna temperatura otoczenia w zależności od 
maksymalnych wartości mocy w obwodzie wejściowym 
(P.) i klasy temperaturowej (T6, T5, T4): 
 

Pmax T6 T5 T4 
2.0 W -40°C do +45°C -40°C do +60°C -40°C do +80°C 
1.5 W -40°C do +55°C -40°C do +70°C -40°C do +80°C 
1.0 W -40°C do +65°C -40°C do +80°C -40°C do +80°C 

 
Nadajnik sygnału położenia .. Typ BIA 633 U 3) 
(Wyposażenie dodatkowe) 
 
Do pracy w obwodach posiadających atest obwodu �sa-
moistnie bezpiecznego� pod warunkiem nieprzekraczania 
następujących maksymalnych wartości: 
Umax ....................................... 28 V 
Imax. ........................................ 115 mA 
Pmax. ....................................... 800 mW 
Indukcyjność wewnętrzna ..... pomijalnie mała 
Kapacytancja wewnętrzna ..... ≤ 3.2 nF 
 

Zakres temperatury otoczenia 
Temperatura otoczenia Klasa temperaturowa 

-40°C do +40°C T6 
-40°C do +55°C T5 
-40°C do +80°C T4 

 
Z ochroną przeciwwybuchową dla strefy 2 1)  2) 
Zaleca się stosowanie urządzenia w wykonaniu  
dla strefy 1. 
W Republice Federalnej Niemiec dopuszcza się pracę 
tych urządzeń gdy posiadają obwody niespełniające wy-
magań przewidzianych dla obwodów �samoistnie bez-
piecznych� w strefie 2, jeżeli wartości parametrów robo-
czych nie przekraczają maksymalnych wartości odniesie-
nia. 
 
Ochrona przeciwwybuchowa wg wymagań FM  
i CSA 1)  2) 
Pozycjoner elektropneumatyczny typu BIM 633. 
Wykonanie �samoistnie bezpieczne�, klasa I, dział 1, 
grupy A, B, C, D, lokalizacji w strefach zagrożeń. 
Patrz karta katalogowa 6 986 030. 
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1.  Ruch liniowy - współczynniki skoku UX 
1.1. Siłowniki przeponowe ECKARDT 250 - 1000 cm2 
 

 x          mm        skok 
Ux =                  =     

∆w         mA       zakres sygnału wejściowego 
 
1.2. Siłownik przeponowy ECKARDT 1500 cm2 oraz siłowniki  

innych producentów. 
 

  x    117,5 
Ux =            •     

∆w       lS 
 
lS = długość dźwigni sprzężenia zwrotnego 
Dla siłownika przeponowego ECKARDT 1500 cm2 

lS = 122,5 mm 
 
Współczynniki skoku UX 

Sprężyna 
zakresu Kolor φ drutu Liczba 

zwojów 

Współczynnik skoku  
                mm 
Ux 
                mA 

Zakres skoku dla: 
lS = 117,5 mm 
∆w = 20 mA 

Uwagi 

1 FES 
627/1 żółty 1,0 mm 5 3/4 0,40 ... 1,2 (maks. 1,70) 8...34 mm na zamówienie 

2 FES 
628/1 

oliwkowo-
zielony 1,0 mm 6 3/4 0,85 ... 2,30 (maks. 3.35) 17...68 mm wbudowana 

3 FES 
612/1 * 1,0 mm 7 1/4 1,40 ... 3,50 (maks. 5,25) 28...105 mm na zamówienie 

4 FES 
715/1 popielaty 0,9 mm 7 1/4 2,00 ... 5,50 (maks. 7,90) 40...158 mm** dobór indywidu-

alny 
5 FES 

629/1 niebieski 0,9 mm 9 3/4 2,75 ... 7,00 (maks. 10,00) 55...200 mm** na zamówienie 

* brak identyfikacji barwnej 
** wartość teoretyczna 
 
2.  Ruchy obrotowe - współczynnik kąta obrotu 
Współczynnik kąta obrotu Uϕ związany z zestawem wyposażenia i zamocowań siłowników obrotowych EBZG 408 
565... wyznacza się z następującego wzoru: 
 

ϕ   kąt obrotu 
Uϕ =            = 
            ∆w   zakres sygnału wejściowego 
 
Współczynnik kąta obrotu Uϕ 

< °  
Uϕ =    

mA      
 
Sprężyna  Krzywka o charakterystyce: Uwagi 
zakresu liniowej stałoprocentowej  
 maks. 120° maks. 90°  
1 FES 627/1 1,7 ... 4,7 (maks. 7.00) 2,4 ... 8 (maks. 10) Dostarczana razem z zestawem wyposaże-

nia (Attachment Kit) EBZG 408 565 ... 
2 FES 628/1 3,5 ... 9,5 (maks. 14.00) 5,0 ... 15 (maks. 20) Zabudowana w pozycjonerze 
3 FES 612/1 5,8 ... 14,5 (maks. 21.75) 8,2 ... 24 (maks. 28) Na zamówienie 
4 FES 715/1 8,4 ... 21,5 (maks. 32.75) 12,0 ... 35 (maks. 43) Wchodzi w skład kompletu pozycjonera 
5 FES 629/1 11,5 ... 27,5 (maks. 41.5)  Na zamówienie 

  
Typ sprężyny zakresu wyznacza się biorąc pod uwagę typ wbudowanej krzywki z tabeli powyżej lub w oparciu  
o diagram zamieszczony na str. 7 

Sprężyny zakresu 
Sprężyny zakresu FES627/1 i FES612/1 umożliwia-
ją nastawiania wartości skoku w zakresie od  
8 do 105 mm skojarzonym z zakresem sygnału 
wejściowego 100% (≅  ∆w = 20 mA). Dla innych 
zakresów sygnałów właściwą sprężynę zakresu 
wyznacza się na podstawie wartości współczynnika 
skoku. 
Dla potrzeb związanych z optymalizacją lub do 
pracy z dzielonym zakresem oferowane są trzy 
dalsze typy sprężyn zakresu. Należy dobierać taką 
sprężynę, której skok jest najbliższy dolnej granicy 
skoku, np. skok 24 mm ! sprężyna zakresu 
FES627/1. 
 
Zakresy skoku 
Zmieniając skuteczną długość dźwigni sprzężenia 
zwrotnego dostarczanej z pozycjonerem można 
dostosowywać skok siłownika w sposób przedsta-
wiony na następnej stronie.  
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Dobór sprężyny zakresu i kalibracja 
 
Wyznaczanie prawidłowej sprężyny do pracy z zakresem dzielonym: 

1.  Na diagramie zaznaczyć punkt odpowiadający żądanej wartości sygnału wejściowego �w� dla żądanego początku 
skoku. 

2.  Jeżeli odległość punktu startowego wałka pozycjonera IS ≠ 117.5 mm, wyznaczyć xo. 
3.  Zaznaczyć punkt przecięcia w/xo. 
4.  Połączyć linią prostą punkty wyznaczone w 1 i 3 powyżej. 
5.  Dobrać sprężynę której charakterystyka znajduje się bezpośrednio poniżej wyznaczonej linii prostej. 
 

 

 
 
Przykład: 
 
Praca z podziałem zakresu (patrz diagram) 
Zawór 1:  w = 0 do 10 mA 

xs = 30 mm (skok) 
Is = 140 mm 

xo = ⋅ =117 5 30
140

25 2. .  

 
Punkt odciętej w = 10 mA z rzędną xo = 25.2 mm → S1 
Dobór: sprężyna 4 (FES 715/1), ponieważ jej charakterystyka przecinająca się z punktem startowym 
na wyznaczonej linii prostej leży bezpośrednio pod tą linią. 
 

Zawór 2:  w = 10 do 20 mA 
xs = 50 mm (skok) 
Is = 140 mm 

xo =
⋅

=
117 5 50
140

42.
 

 
Punkt przecięcia odciętej w = 20 mA z rzędną xo = 42 mm → S2 
Dobór: sprężyna 4 (FES 629/1), ponieważ jej charakterystyka przecinająca się z punktem startowym 
na wyznaczonej linii prostej leży bezpośrednio pod tą linią. 
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WYMIARY I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW 
 
 

 
 
1.  Przepust gwintowany z dławikiem Pg = 13.5 (przepust kablowy) 
2.  Zaślepka może być zastąpiona przepustem gwintowanym z dławikiem (1) lub złączem wtykowym (10). 
3.  Końcówka uziemienia lub wyrównania potencjałowego 
4.  Końcówka uziemienia lub wyrównania potencjałowego 
5.  Końcówki wejścia sygnału (zmienna sterująca w) 
6.  Końcówka dla sygnału zmiennej korekcyjnej I 
7.  Doprowadzenie powietrza zasilającego 
8.  Końcówka doprowadzenia sygnału zmiennej korekcyjnej II (wyłącznie w pozycjonerach zaworu dwustronnego dzia-
łania). 

9.  Pokrywę zamocować w taki sposób, aby wylot kondensatu skierowany był w dół. 
10. Przepust kablowy via złącze wtykowe Han 8 U (wyposażenie dodatkowe) zamiast przepustu gwintowanego  

z dławikiem (1). 
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Zestaw elementów montażowych siłowników przeponowych 
 

Trzpień nośny 

 

Dźwignia sprzężenia zwrotnego 

 

Wspornik montażowy 

 

Element mocujący do jarzma zaworu wg IEC 534-6 
(NAMUR) 

 

Element mocujący do kolumny (stojaka) wg IEC 534-6 
(NAMUR) 
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Zestaw elementów montażowych siłowników obrotowych 
 

Wykonanie z wałkiem napędowym (wg VDI/VDE 3845) 

 

 

Wykonanie kołnierzowe 

 

 
Kąt obrotu maks. 120°; wymagany moment obrotowy: 0.14 Nm 
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Zestaw elementów montażowych siłowników obrotowych 
 

Wykonanie bezkołnierzowe 
 

Szczegół Y

 
 
Dostosowanie końcówki wałka napędowego siłownika i prawidłowe wyosiowanie zestawu pozostawia się do wykona-
nia przez użytkownika! 

 
Wymiary obudowy zestawów montażowych siłowników obrotowych 

 

 
 
Wykonanie bezkołnierzowe i wykonanie  
z końcówką wałka napędowego 

Wykonanie bezkołnierzowe 
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Wyposażenie dodatkowe 
 

Zespół wspomagania VKXG 27/2, jednostronnego działania 
 

 

Zespół wspomagania VKXG 28/3, dwustronnego działania 

 

 

Zespół wspomagania VKXG 28/4, jednostronnego działania ze zwiększonym wydatkiem powietrza sprężonego 

 

 

1.  Wielkość regulująca I (1/4 - 18 NPT) 
2.  Wielkość regulująca I (1/2 - 14 NPT) 
3.  Złącze powietrza zasilającego (1/4 - 18 NPT) 

4.  Wielkość regulująca II (1/4 - 18 NPT) 
5.  Wkręty mocujące 17 mm A/F 
6.  Nie wykorzystywane 
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Wyposażenie dodatkowe 
 

Kolektor z przyłączami LEXG 30/1 
 

 

Kolektor z przyłączami LEXG 30/2 

 

 

Kolektor przyłączy z manometrami 

 

 

1.  Wielkość regulująca I (1/4 - 18 NPT) (występuje wy-
łącznie w pozycjonerach dwustronnego działania) 

2.  Wielkość regulująca II (1/4 - 18 NPT) (występuje 
wyłącznie w pozycjonerach dwustronnego działania)  

3.  Złącze powietrza zasilającego (1/4 - 18 NPT) 
4.  Wkręty mocujące 17 mm A/F 
5.  Nie wykorzystywane 
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Pozycjoner elektropneumatyczny z indukcyjnym wyłącznikiem krańcowym (KOXG 419 510 ...) lub z zespołem 
wyłączników krańcowych z mikroprzełącznikami (KOX 420 421 ...) 

 

 
 

Tabela schematów blokowych obwodów i konfiguracji złączy elektrycznych 
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Pozycjoner elektropneumatyczny z elektrycznym nadajnikiem sygnału położenia EBE 420 661 ... 
 
 

 

Złącze elektryczne nadajnika sygnału położenia 

 

 

1.  Końcówki złączne 
⇒  Zasilanie i sygnał wyjściowy 

K1 = +US 
K3 = �US 

⇒ K4 = Zacisk uziemienia 
(w razie konieczności) 

⇒ Ciągły pomiar sygnału 
K2 = + 
K3 = � 

 
2.  Dane techniczne 1) 
US = 12 ... 36 V 

Obciążenie: R U V
A

B
S

max[ ]
.

Ω =
−12

0 02
 

US = Zasilanie 

 

                                                           
1 Odnośnie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym � patrz rozdział "Ochrona przeciwwybuchowa" na str. 5 
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TABELE DOBORU KODÓW TYPU PRZY ZAMAWIANIU 
 

Pozycjoner elektropneumatyczny SRI 986 
Typ 

Wersja standardowa w wykonaniu bez ochro- jednostronnego działania 6 986 510 
 ny przeciwwybuchowej dwustronnego działania 6 986 810 
 EEx ib IIC T4 do T6,  

typ BIB 633  jednostronnego działania 6 986 520 

 PTB N Ex-87.B.2010 dwustronnego działania 6 986 820 
 w wykonaniu samoistnie 

bezpiecznym z atestem  jednostronnego działania 6 986 530 

 dopuszczenia SCA i FM,  
typ BIM 633 dwustronnego działania 6 986 830 

 EEx ib IIC T4 do T6,  
typ BIA633  jednostronnego działania 6 986 550 

 PTB N Ex-88B.2123 dwustronnego działania 6 986 850 
Z wbudowanym wyłącz- w wykonaniu jednostronnego działania 6 986 511 
nikiem krańcowym bez ochrony 

wykonanie standardowe 
dwustronnego działania 6 986 811 

(z dwoma indukcyjnymi  przeciwwybu- wykonanie bezpieczne  jednostronnego działania 6 986 512 
czujnikami  zbliżeniowymi) chowej w razie uszkodzenia dwustronnego działania 6 986 812 
 EEx ib IIC T5/T6,  jednostronnego działania 6 986 521 
 typ BIB 633 + BIB 663 K wykonanie standardowe 

dwustronnego działania 6 986 821 
 PTB Nr Ex-87.B.2010 wykonanie bezpieczne jednostronnego działania 6 986 522 
  w razie uszkodzenia dwustronnego działania 6 986 822 

w wykonaniu bez 
ochrony przeciwwybu-
chowej 

 
Układ trójprzewodowy  

jednostronnego działania  
 

6 986 516 

Z wbudowanym wyłącznikiem 
krańcowym z dwoma indukcyj-
nymi czujnikami zbliżeniowymi 
(z sygnalizacją diodami LED)   dwustronnego działania 6 986 816 
Z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym 1) jednostronnego działania 6 986 514 
(z dwoma mikroprzełącznikami) dwustronnego działania 6 986 814 
Z zamontowanym  w wykonaniu bez ochro- jednostronnego działania 6 986 515 
elektrycznym 4 do 20 mA ny przeciwwybuchowej dwustronnego działania 6 986 815 
nadajnikiem sygnału  EEx ib IIC T4 do T6,  jednostronnego działania 6 986 555 
położenia  typ BIA 633 + BIA 633 U  

PTB Nr Ex-88.B.2123 dwustronnego działania 6 986 855 

 

Wyposażenie dodatkowe Złącza pneumatyczne Typ 

  Liczba Gniazdo gwinto-
wane 

 

 
Zespół wspomagania 

do pozycjonera SRI 986 jedno-
stronnego działania 

 2 1/4 - 18 NPT VKXG 27/2 

 do pozycjonera SRI 986 jedno-
stronnego działania  

 1 1/4 - 18 NPT VKXG 28/4 

 ze zwiększonym wydatkiem 
powietrza sprężonego 

 1 1/2 - 14 NPT  

 do pozycjonera SRI 986 dwu-
stronnego działania 

 3 1/4 - 18 NPT VKXG 28/3 

 
Kolektor przyłączy 

do pozycjonera SRI 986 jedno-
stronnego działania 

Złącza po obydwu 
stronach 2 1/4 - 18 NPT LEXG 30/1 

  Złącza po jednej stronie   LEXG 30/2 
 do pozycjonera SRI 986 dwu-

stronnego działania 
Złącza po obydwu 
stronach 3 1/4 - 18 NPT LEXG 30/1 

  Złącza po jednej stronie   LEXG 30/2 
Kolektor przyłączy  
z manometrami   
o zakresie wskazań:  
0 - 10 bar 

Do pozycjonera SRI 986 jedno-
stronnego działania 
dla celów wskazania ciśnienia 
powietrza zasilającego oraz y 

 

2 1/4 - 18 NPT LEXG 416 799 033 

 Do pozycjonera SRI 986 dwu-
stronnego działania 
dla celów wskazania ciśnienia 
powietrza zasilającego,  y1 i  y2 

 

3 1/4 - 18 NPT LEXG 416 799 015 

Złącza elektryczne wtykowe Han 8 U  Standardowe KOSG 419 804 017 
 dodatkowe dla: Wyłącznika krańcowego KOSG 419 804 026 
  Nadajnika położenia KOSG 419 804 035 

 

                                                           
1 Wykonanie ze złoconymi zestykami na żądanie 
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TABELE DOBORU KODÓW TYPU PRZY ZAMAWIANIU (c.d.) 
 

Zespół montażowy modernizacyjny Typ 

Zespół wyłączników krańco-
wych z dwoma indukcyj- 

 
wykonanie standardowe 1) 

końcówki zaciskowe KOXG 419 510 185 

nymi czujnikami zbliżeniowy-
mi w wykonaniu  

 złącze wtyk. HAN 8 U KOXG 419 510 228 

�samoistnie bezpiecznym�  
EEx ia IIC T6 lub 

końcówki zaciskowe KOXG 419 510 201 

EEx ib IIC T6,  
PTB Nr-Ex-83/2022X3 

wykonanie �bezpieczne  
w razie uszkodzenia� 2) złącze wtyk. HAN 8 U KOXG 419 510 246 

końcówki zaciskowe KOXG 419 510 307 Zespół wyłączników krańco-
wych z dwoma indukcyjnymi 
czujnikami zbliżeniowymi  
(z sygnalizacją z diodami LED) 

Układ trójprzewodowy złącze wtyk. HAN 8 U KOXG 419 510 325 

Zespół wyłączników krańcowych  końcówki zaciskowe KOX 420 421 026 
z dwoma mikroprzełącznikami 4) złącze wtyk. HAN 8 U KOX 420 421 044 
Zespół elektrycznego nadajnika 
sygnału położenia 

końcówki zaciskowe EBE 420 661 063 

EEx ia IIC T6, typ BIA 633 U 
PTB Nr Ex-88.B.2123 1)  5) 

Układ dwuprzewodowy 
złącze wtyk. HAN 8 U EBE 420 661 081 

 
 

Elementy złączne - Typu zaciskowego, stalowe ocynkowane 6) Typ 

do pozycjonera SRI 986 jednostronnego 
działania 2 szt. VGPG 11/2 

do pozycjonera SRI 986 dwustronnego 
działania 

G 1/8 A (ISO 228) 
na przew. rurowym 6x1mm 

3 szt. VGPG 11/3 

do pozycjonera 
SRI 986 jedno- 1/4-18 NPT na przew. rurowym 10x1mm 2 szt. VGPG 6/2 

stronnego działa-
nia 1/4-18 NPT na przew. rurowym 12x1mm 2 szt. VGPG 7/2 

do pozycjonera 
SRI 986 dwu- 1/4-18 NPT na przew. rurowym 10x1mm 3 szt. VGPG 6/3 

do zespołu wspoma-
gania i kolektora  
przyłączy 

stronnego działa-
nia 1/4-18 NPT na przew. rurowym 12x1mm 3 szt. VGPG 7/3 

do pozycjonera 
SRI 986 jedno-
stronnego działa- 

1/4-18 NPT na przew. rurowym 12x1mm 1 szt. RBVG 46/8 
do zespołu wspoma-
gania nia ze zwiększo-

nym wydatkiem 
powietrza 

1/4-18 NPT na przew. rurowym 12x1mm 1 szt. RBVG 415 023 015 

 

                                                           
1 Dodatkowo niezbędne jest stosowanie wzmacniacza przekaźnikowego, przykładowo typu 5 951-WE77/Ex 2 
2 Dla każdego czujnika indukcyjnego konieczne jest dodatkowe zastosowanie wzmacniacza przekaźnikowego typu 5 951-WE77/Ex-SH  
3 Przy modernizacji do typów o numerach kodowych 6 986 520 i 6 986 820 wyrób musi być przetestowany przez autoryzowanego inspektora jako 

wykonanie specjalne wg ElexV. 
4 Wykonanie ze złoconymi zestykami na żądanie 
5 Dodatkowo niezbędne jest doprowadzenie napięcia zasilania, przykładowo z zasilacza nadajnika sygnału produkcji firmy ECKARDT. 

- MUS/TV 924         - karta katalogowa 5 924 000 
- MUS/TV 924 U 
- MUS 80                  - karta katalogowa 5 926 100 

6 Elementy złączne wykonywane z materiału nr 1.4571 - patrz karta katalogowa 6 983 000. 
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ECKARDT 
 
 
 Pozycjoner elektropneumatyczny 

SRI 986 
Karta katalogowa  
6 986 000 

6 986 090/1 6.93 

Typ                                                        Specyfikacja Liczba szt. Cena jednostkowa Wartość 
                                                  

 Typ 6986 ... 
Pozycjoner elektropneumatyczny SRI 986 

 Wersja standardowa 
Ochrona przeciwwybuchowa: 

 
 
 
 
 

 Wersja z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym  
(z dwoma indukcyjnymi czujnikami zbliżeniowymi) 
Ochrona przeciwwybuchowa: 
 Wykonanie standardowe  bez  EEx ib IIC T5/T6 

     Typ BIB 633 + BIB 633 K 
 Wykonanie �bezpieczne   bez  EEx ib IIC T5/T6 

w razie uszkodzenia�   Typ BIB 633 + BIB 633 K 
 

 Układ trójprzewodowy, bez ochrony przeciwwybuchowej 
 Wersja z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym  

(z dwoma mikroprzełącznikami) 
 Wersja z wbudowanym elektrycznym nadajnikiem sygnału położenia  

w układzie dwuprzewodowym, 
zakres sygnału od 4 do 20 mA 
Ochrona przeciwwybuchowa:    bez 

 EEx ia IIC T4 do T6, 
       typ BIA 633 + BIA 633 U 

 Jednostronnego działania      dwustronnego działania 
Zakres sygnału: 0(4) ÷ 20 mA 
Złącze elektryczne:   końcówki zaciskowe wkrętowe 

 złącze wtyk. Han 8 U 
Złącza pneumatyczne: z gwintem wewnętrznym G 1/8 wg ISO 228 
 
Wyposażenie dodatkowe 

 Typ VKXG ...  
Zespół wspomagania 
do pozycjonera:  

 jednostronnego działania     dwustronnego działania 
 Złącza pneumatyczne: z gwintem wewnętrznym 1/4 - 18 NPT 

  Pozycjoner jednostronnego działania ze zwiększonym  
 wydatkiem powietrza 
 Złącza pneumatyczne: z gwintem wewnętrznym  
 1/4 - 18 NPT, 1/2 - 14 NPT 

 Montowany na pozycjonerze SRI 986 

 Typ LEXG 30/... 
Kolektor przyłączy 
Złącza pneumatyczne: z gwintem wewnętrznym 1/4 - 18 NPT 
Przyłącza po:   jednej stronie    dwóch stronach 

  Montowany na pozycjonerze SRI 986 
 
 
 

 Typ LEXG 416 799... 

   
 
 

 bez 
 EEx ib IIC T4 do T6, typ BIB 633 
 EEx ia IIC T4 do T6, typ BIA 633 
 z atestem dopuszczenia FM i CSA,  

w wykonaniu �samoistnie bezpiecz-
nym�, typ BIM 633 
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 Pozycjoner elektropneumatyczny 

SRI 986 
Karta katalogowa  
6 986 000 

6 986 090/1 6.93 

Typ                                                        Specyfikacja Liczba szt. Cena jednostkowa Wartość 
Kolektor przyłączy z manometrami, wyskalowanymi w:  

    kPa/psig  bar/psig 

Złącza pneumatyczne: z gwintem wewnętrznym 1/4 - 18 NPT 
dla:  

 pozycjonera jednostronnego działania ze wskazaniem  
ciśnienia powietrza zasilającego oraz  y 

 pozycjonera dwustronnego działania ze wskazaniem  
ciśnienia powietrza zasilającego oraz y1 i  y2 

 Montowany na pozycjonerze SRI 986 
 

 Typ BHXG 407 083 013 
Sprężyny zakresu do pracy z zakresem dzielonym (3 szt.) 

 
 Typ SK/BLK 15/1 

Krzywka o charakterystyce odwróconej,  
stałoprocentowej dla ruchu obrotowego 

 Klasa ochrony IP 65 
 Wzmacniacz bez elementów z metali nieżelaznych 
 Wzmacniacz z membraną krzemową 
 Wykonanie przystosowane do zasilania tlenem  

(atest dopuszczenia BAM) 
 

 Typ BUSG 419 144 014 
Przepust gwintowany z dławikiem ze stali nierdzewnej 

 
 Typ KOSG 419 804 

Złącze wtykowe Han 8 U 
 standardowe      zespołu wyłączników krańcowych 
 nadajnika położenia 

 
Identyfikacja: 
Ciężar: 
 
Akcesoria 

 Typ BHXG 419 087 017 
Zestaw elementów montażowych do siłowników przeponowych do 
montażu na jarzmie zaworu wg IEC 534-6 (NAMUR) 

 Typ BHXG 419 087 017 + BHXG 408 283 014 
Zestaw elementów montażowych do siłowników przeponowych do 
montażu na kolumnie (stojaku) wg IEC 534-6 (NAMUR) 

 Typ EBZG 408 565 021 
Zestaw elementów montażowych do siłowników obrotowych w wy-
konaniu bezkołnierzowym, z trzema otworami o średnicy 6,5 mm. 

 Typ EBZG 408 565 041 
Zestaw elementów montażowych do siłowników obrotowych w wy-
konaniu bezkołnierzowym, z czterema złączami gwintowanymi M6. 

 Typ EBZG 408 565 032 
Zestaw elementów montażowych do siłowników obrotowych w wy-
konaniu kołnierzowym. 

 Typ EBZG 408 565 059 
Zestaw elementów montażowych do siłowników obrotowych z wał-
kiem napędowym 

 Typ EBZG 408 565 068 
Zestaw elementów montażowych Camflex II 

 Typ BHXG 419 812 011 
Złącze wtykowe drugostronne Han 8 U 
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SRI 986 
Karta katalogowa  
6 986 000 

6 986 090/1 6.93 

Typ                                                        Specyfikacja Liczba szt. Cena jednostkowa Wartość 
Zestawy montażowe modernizacyjne: 

 Typ KOXG 419 510 ... 
Zespół wyłączników krańcowych z dwoma indukcyjnymi czujnikami 
zbliżeniowymi 

 Wykonanie standardowe, PTB Nr Ex-83/2022 X 
 Wykonanie �bezpieczne w razie uszkodzenia�, PTB NrEx-83/2022 X 
 Układ trójprzewodowy 

Rodzaj złącza elektrycznego:  
 końcówki zaciskowe   złącze wtyk. Han 8 U 

 
 Typ KOX 420 421 ...  

Zespół wyłączników krańcowych z dwoma mikroprzełącznikami 
Rodzaj złącza elektrycznego:  

 końcówki zaciskowe   złącze wtyk. Han 8 U 
 

 Typ EBE 420 661 ... 
Zespół elektrycznego nadajnika sygnału położenia w układzie 
dwuprzewodowym 
Zakres sygnału 4 do 20 mA, EEx ia IIC T6, Typ BIA 633 U 
Rodzaj złącza elektrycznego:  

 końcówki zaciskowe   złącze wtyk. Han 8 U 
 
 

Elementy złączne: 
 Typ.... 

Elementy złączne typu zaciskowego 
 G 1/8 A wg ISO 228 do przewodów rurowych 6 x 1 mm 
 z gwintem zewnętrznym 1/4 - 18 NPT do przewodów rurowych 

 10 x 1 mm    12 x 1 mm 
 z gwintem zewnętrznym 1/2-14 NPT do przewodów  

rurowych 12 x 1 mm 
 

 
Identyfikacja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciężar: 
 

 


